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 (9) سورة النور-تفسري القرطيب
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 ه وصحبه.الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آل

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي 
صاالى هللا عليااه -السااابعة: روا الترماان  ماان حاادبن عماارو باان  ااعيد عاان سبيااه عاان  ااد  عاان رسااول هللا "

ََ نَّاُس َبْوَم اْلُجُمَعاِة قَ َق ال، َوَسْن َبَتَحلَّ َراِء ِفيهِ نَُّه َنَهى َعْن َتَناُ ِد اْْلَْ َعاِر ِفي اْلَمْسِجِد، َوَعِن اْلَبْيِع َوالشِ  س :-وسلم ْبا
ااَةِة. َقاااَل: َوِفااي اْلَباااِب َعااْن ُبَرْيااَدَة و ااابر وسنااع حاادبن عبااد هللا باان عماار وحاادبن حَ  . َقااالصَّ ااُد ْباانُ َساان   اَل ُمَحمَّ

: َرَسْبُت ُمَحمًَّداإِ  ََ وَن ِبَحِدبنِ  ْسَماِعي  "ْيٍد.ِن ُ عَ بْ َعْمِرو  َوِإْسَحاَق َوَذَكَر َغْيَرُهَما َيْحَتجُّ
 د، الذي في الترمذي أحمد وإسحاق.الصواب أحم

 أحمد، ما علق عليه في الحاشية عندك؟ هصواب، امحمد  رأيت 
 ؟سحمدالن  في الترمن  الطالد: 

 نعم.
وَن ِبَحِدبِن َعْمِرو ْبِن ُ َعْيٍد. رسبت سحمد" اسَ   َقْوم  ِمنْ  َ َوَقْد َكرِ  َوِإْسَحاَق َوَذَكَر َغْيَرُهَما َيْحَتجُّ َِ اْلِعْلِم اْلَبْيَع َوالشِ  َراَء ْه

اَةمُ َعَليْ - ِفي اْلَمْسِجِد، َوِبِه َيُقوُل َسْحَمُد َوِإْسَحاُق. َوُرِوَ  َسنَّ ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ  َتاى َعَلاى َقاْوٍم َبَتَبااَيُعوَن سَ  -ِهَماا السَّ
اَءُ  ِمْخَراًقااِفاي اْلَمْساِجدِ  ََ ِرََ ََ َيْساَعى َفَجَعا َِّّ ا َسْبَنااَء اْْلَ َياَيُقاوُل: َعَلاْيِهْم َضاْرًبا وَ  ، ُثامَّ َ َعا  َفااِعي، اتََّخاْنُتْم َمَسااِ َد 

 "َسْسَواًقا َهَنا ُسوُق اْْلِخَرِة.
خذذ ف فيذذه معذذروف، وال ،حذذديل عمذذرو عذذت شذذعي مذذت هذذذا الحذذديل إصذذد جلذذل سر ذذة الح ذذت ممذذا  ذذا  الترمذذذي، 
وتناشذذد سذذف فيذذه أي حدي ذذه   ينذذج  عذذت سر ذذة الح ذذت، الخذذ ف فذذي عمذذرو عذذت شذذعي  معذذروف، ل ذذت ال ذذو  الو 

الشذعر فذي الم ذمد مذت  سذد ح ذاي واعذت رواحذة و يرهمذا،  -عليذه الصذ و وال ذ  -و د أنشد عذيت يدإذه  ،األشعار
ويعذج  ،بكذ    ينصذر فيذه امسذ   ،أو مذا أشذس ه ،نشيد  ير التناشد، مذوي شذخو واحذد ينشذد عذيت يذدي الخلي ذةوال

 ولذو  ذا ع علذل قري ذة وعلذل هي ذة ،و د م د هذذا فذي العلذو  الشذرعية ،يذ  فيه الشرك والمشرميتفيه امس  ، و 
د خذر ممذا إحصذويذرس عليذه اآينشد والمراس إعني مد واحد وماع العلمية   بأس عذلك، ل ت التناشد المنظو الشعر 

 . ي هذا هو محد المنعمعه الت اخر والتساه
، وصذذذححه للتحذذذريم، والع ذذذد  يذذذر صذذذحيل عنذذذد الحناعلذذذةا نذذذهي عنذذذه، والن ذذذي شذذذرا  فمعذذذروف الن ذذذوأمذذذا السيذذذع وال

 سذد الصذ و، النذاس يذو  الممعذة السيذع والشذرا ، وأي يتحلذق الن ذي عذت المم ور، ل ت يس ل أي الحديل يد  علذل 
هذو معذة و مت  ا  جلل الم اوأإض  الشراح يذمروي هذه العلة، ألن م حين ذ  إضي وي علل المصليت،  ولو ماي للعلم؛

ل ا، وسماع الخطسة والص و  سذد للذك حتذل إ ذو  اممذا  ممذا هذو فعذد ال ذلل، وأمذا جل ذا  الذدروس تأه  الصدس ب
 جي شذا  -الصذ و أو بعذد العصذر فذ  بذأس بذه وأما بعد ،وحلق العلم ف  ينسغي أي ت وي يو  الممعة  سد الص و

فذي سرس فذي الت  ذير بعذد صذ و الممعذة لذه يخ امسذ   وهو معلو  عند أهد العلذم إصذنعونه، مذاي شذ -هللا تعالل
 المامع، و يره م ير.

 : السفر قبَ الجمعة إذا غلد على ظنه سن بدرك الجمعة؟طالد
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درك  لذ  علذل هنذه أنذه يذإحذر  عنذد أهذد العلذم،  سذد الذجوا  جلا جشكا ، ل ت بعد الجوا   ه سد الجوا  ما في ال  ر
 لسلداي له للك. ماعة إصلوي  معة في أي علد مت ا

 ."صحابنا تعليم الصبيان في المسا دقلت: وقد كر  بعض س"
ظ عمذا يذتح الصذسياي   يتح ظذوي فجلذل تلوي ذه،  اوالعسل بالمملة مكروه، ومظنة أإض  ألنه مظنة للعسل بالم مد، 

ذذ   ذذا  عذذت تمنيذذ وأمذذا مذذا  ،علمذذوا وتعلمذذوا فذذي الم ذذمد، عنذذد أهذذد العلذذم مذذأرورو امنذذه ال سذذار، ل ذذت هذذذه قري ذذة أإض 
معذذروف يذذذع ه عنذذد أهذذذد  « نسذذوا صذذذسيان م وممذذانين م الم ذذذمد» خسذذر يذذذعيلفاي الم ذذا د والممذذذانيت، الصذذسي
، و ذد -عليذه الصذ و وال ذ  - ذي ع ذم النسذي ويحت ،يذدخلوي الم ذمدو و د مانوا إحضروي الح ت والح ذيت العلم، 
رذم يذو ج  -عليذه الصذ و وال ذ  -يد الص و أي إطوهو حامد أمامة، ماي ينوي  -عليه الص و وال   -صلل 

ل ذذت   يترمذذوي إعس ذذوي ويلورذذوي  ،في ذذا لمذذا إ ذذمع مذذت بكذذا  الصذذسياي، مذذد هذذذا يذذد  علذذل  ذذوا  جسخذذال م الم ذذا د
  .الم مد

ألي  عذوه علذل هذذا العسذل،   إمذو  بحذا ؛عندما إأتي الصسي  يذر المميذج أر ذر مذا إعسذل بالمصذاحل، ويترمذه أ
 ، فينتسه ل ذا.- د وع -، تشتمد علل م   هللا المصاحل محترمة

ْبَياِن ِفي اْلَمَساِ ِد، َورَ  " َرٍة، َفَلاْو َبْيِع. َوَهَنا ِإَذا َكاَن ِباُُ ْ ُه ِمْن َباِب الْ َسا َسنَّ ُقْلُت: َوَقْد َكرَِ  َبْعُض َسْصَحاِبَنا َتْعِليَم الصِ 
  ."ْ ٍه آَخرَ َكاَن ِبَغْيِر ُسْ َرٍة َلُمِنَع َسْيًضا ِمْن وَ 

د فيذه ماي بذأ رو يذدختعليم ال سار، جلا  األنه بأ رو فيدخد فيه أإض   ؛جي ماي يرى أنه مت باب السيععلل مد حا  
 .تعليم ال سار

َِ   ذَ " ََ ُزوَن َعِن اْْلَْقَناِر َواْلَوَسِخ، َفُيا ْبَياَن ََل َبَتَحرَّ ََ ِإَلاَوُهَو َسنَّ الصِ  ياِلا ِِ صالى -مار اِ ِد، َوَقاْد سِف اْلَمَساى َعاَدِم َتْن
امااة وإق ،وسااَ ساايوفكم ، نبااوا مسااا دكم صاابيانكم ومجااانينكم» بتنِيفهااا وتطييبهااا فقااال: -هللا عليااه وساالم

لعاةء افاي إساناَ   «وا علوا على سبوابهاا المطااهر ،وس مروها في الجمع ،ورفع سصواتكم وخصوماتكم ،حدوَكم
 ."دهموهو ضعيف عن ،بن كثير الدمشقي مولى بني سمية

 .االخسر يعيل  د  
َرِضَي هللا - ْبِن َسِبي َطاِلٍد ْن َحِدبِن َعِلي ِ ْيًضا مِ سَ َمَد َذَكَرُ  َسُبو َسْحَمَد ْبُن َعِد ٍ  اْلُجْرَ اِنيُّ اْلَحاِفُظ. َوَذَكَر َسُبو َسحْ "

ِمِنيَن َفَرَسا  -عنه َْ ََُمَر ِبِإْخَراِ ِه، فَ َيِة اْلَمْسِجِد ي َناحِ فِ اًطا َخيَّ قال: صليت َصلَّْيُت اْلَعْصَر َمَع ُعْثَماَن َسِميِر اْلُم
ِمِنيَن، ِإنَُّه َيْكُنُع اْلَمْسِجَد َوُيْغِلُق اْْلَ  َْ ََ َلُه: َيا َسِميَر اْلُم ُت َرُسوَل . َفَقاَل ُعْثَماُن: ِإنِ ي َسِمعْ ُرشُّ َسْحَياًنااَب َويَ ْبوَ َفِقي

ِ  َِ ِفي ِإْسَنا ْحُفوٍظ،َهَنا َحِدبن  َغْيُر مَ   « نبوا صناعكم من مسا دكم» يقول: -صلى هللا عليه وسلم- َِّّ 
، َوُهَو َذاِهُد اْلَحِدبِن.   ُمَحمَُّد ْبُن ُمِجيٍد الثََّقِفيُّ

ًنا َفُهَو َصِحيح   َُ. َقالَ تِ ُدلُّ َعَلى ِصحَّ ًنى، بَ  َمعْ ُقْلُت: َما َوَرََ ِفي َهَنا اْلَمْعَنى َوِإْن َكاَن َطِريُقُه َليِ   ِه َما َذَكْرَناُ  َقْب
: َوَقْد ُرِوَ  َعْن بعض سهَ العالم من التابعين رخصة في البيع َرا التِ ْرِمِن ُّ َ  َعِن ِجِد. َوَقْد ُروِ ي اْلَمسْ ِء فِ َوالشِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَِّبيِ   َّّ ْعرِ اَِ الِفي َغْيِر َحِدبٍن ُرْخَصة  ِفي ِإْنشَ  -َصلَّى   ي اْلَمْسِجِد. فِ  شِ 
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، َفِمْن َماِنٍع ُمْطَلقً  ََ َُ، َوُهَو سَ يٍز ُمْطَلًقا، وَ ِمْن ُمجِ ا، وَ ُقْلُت: َسمَّا َتَناُ ُد اْْلَْ َعاِر َفاْخُتِلَف ِفي َذِل ْن اْْلَْوَلى التَّْفِصي

 ِ َّّ ْعِر َفِإْن َكاَن ِممَّا َيْقَتِضي الثََّناَء َعَلى  ََِر ِإَلى الشِ  سو  -سلمصلى هللا عليه و - لى رسولهعسو  -َو عز -ُبْن
هو فنها موالتقلَ  ،سو بتضمن الحض على الخير والوعظ والزهد في الدنيا ،النب عنهما كما كان  عر حسان

 كقول القائَ: ،حسن في المسا د وغيرها
 صاااااامدا اطااااااوفي يااااااا نفااااااع كااااااي سقصااااااد فاااااارًَ 

 

عاااااااااي النااااااااااس  فهاااااااااو سنساااااااااي و ليساااااااااي َو
 

 اي سحاااااااادً وذرينااااااااي لساااااااات سبغااااااااي غياااااااار رباااااااا 
 

 افمااااااااااااا إن تجااااااااااااد  ماااااااااااان َونااااااااااااه ملتحاااااااااااادً 
 

ََ َلْم َيُجزْ  ْعَر ِفي اْلَغاِلِد ََل َيْخُلو َعنِ  ؛َوَما َلْم َيُكْن َكَنِل ، َوَلاوْ وَ ِحِش َواْلَكِنِب اْلَفَوا ِْلَنَّ الشِ  َِ َساِلَم ِماْن  التََّزيُِّن ِباْلَباِطا
َُّ َما ِفيِه اللَّْغُو َواْلَهاَنُر، َوالْ  ََ َفََُق ََ َذِل ُ َسن }ِفاي بُ  :ى َتَعاالَ َقْوِلاهِ لِ  ؛َمَسااِ ُد ُمَنزََّهاة  َعاْن َذِلا َّّ ٍٍ َسِذَن  ( 36)] {ُتْرَفاعَ ُياو

 كقول القائَ: ،وقد يجوز إنشاَ  في المسجد ،[سورة النااور
 الفَر يضاااااااااربه النااااااااااداباااااااااا كفحاااااااااَ العااااااااادا

 

 تعلااااااااااااااى الناااااااااااااادا فااااااااااااااي متنااااااااااااااه وتحاااااااااااااادرا 
 

 وقول اْلخر:
 إذا سااااااااااااااقق السااااااااااااااماء بااااااااااااااُر  قااااااااااااااوم

 

 رعيناااااااااااااااااااااااااااا  وإن كاااااااااااااااااااااااااااانوا غضاااااااااااااااااااااااااااابا 
 

 ."ِب َواِحِش َواْلَكنِ ِن اْلفَ عَ ِْلَنَُّه َخاٍل  ؛َفَهَنا النَّْوُع َوِإْن َلْم َيُكْن ِفيِه َحْمد  َوََل َثَناء  َيُجوزُ 
نشذذد عذذيت يذذدي ممنذذوع، علذذل مذذد حذذا  الشذذعر أ هذذذا فخذذر (جلا سذذ ف ال ذذما )ل نذذه فخذذر،   سذذيما السيذذت األخيذذر 

 ذب عذتوالفي الم مد، أنشده ح اي وعسد هللا عت رواحة، فما ماي عنصر امس    - و وال   عليه الص -النسي
 عد مطلوب. ،هذا مله   بأس بهوفي حكمه العلو  التي تنظم  ،الديت، ول  ال  ار وال  ر وما أشسه للك

ُِْتي ِذْكُر اْْلَْ َعاِر اْلَجاِئَزِة َوَغْيِرَها ِبَما ِفيِه ِكَفاَيا " روا الادارقطني  وقاد ،-اء هللا تعاالىإن  ا-اء الشاعر  ة  ِفايَوَسَي
صالى -ذكار الشاعر عناد رساول هللا  قالات: -رضاي هللا عناه-من حدبن هشام بن عروة عن سبيه عن عائشاة 

 ."«وقبيحه قبيح ،هو كةم حسنه حسن»فقال:  -هللا عليه وسلم
 ما ي ست، مالا إ و ؟هذا 

ماان حاادبن عبااد هللا باان و  متااروك، باان حبيااد وفيااه عبااد العِاايم ،شااةالاادارقطني ماان حاادبن عائ هطالااد: سخر اا
 سخر اه رةومان حادبن سباي هريا بن سنعام واٍ ، وفيه عبد الرحمن بن زياَ ،والدارقطني ....سخر ه البخار   عمرو

 وهللا سعلم. بهن  الشواهد. لكن حدبن محسن ،وهو غير قو   ابن عياش الدارقطني في إسناَ 
 : صحيل لغيره، وهو في الصحيحة.-سب الم رسفي األ-واأللساني  ا  

 رفعه محد نظر. ه جشكا ، ل تهو بك   أهد العلم أشسه، معناه صحيل، المعنل ما فيل ظه فيه جشكا ، 
ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َوَسِبي ُهَرْيَرَة َوا" َّّ   - عليه وسلملى هللاص- ِن النَِّبيِ  عَ بَّاٍس عَ ْبِن َوِفي اْلَباِب َعْن َعْبِد 

ُُْثُروَن َهَنا اْلَكَةمَ  اِفِعيِ  َي َنِن. ُقْلُت: َوَسْصَحاُب الشَّ ا َعنِ َذَكَرُ  ِفي السُّ َكَُنَُّهْم َلْم َلْم َبَتَكلَّْم ِبِه َغْيُرُ ، وَ  ِفِعيِ  َوَسنَّهُ  الشَّ
بِن ِفي ذلَ. وهللا سعلم.  َيِقُفوا َعَلى اْْلََحاَِ

ِعَي َعَلْيِه ِبَنِقايِض َقْصاِد ِ َوَسمَّا رَ  :الثَّاِمَنةُ  ٍِ َفِإْن َكاَن ِممَّا َيْقَتِضي َمْصَلَحًة ِللرَّاِفِع َصْوِتِه َُ ْو ِلَحاِدبِن َبِرياَرَة  ؛ْفُع الصَّ
 َِّّ ِم، َوَحِدبِن َسِبي ُهَرْياَرَة َقااَل: َقااَل َرُساوُل  بنشاد ضاالة فاي  مان سامع ر اًة » :-صالى هللا علياه وسالم- اْلُمَتَقدِ 
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ها هللا عليَ :لمسجد فليقَا َ  َوَ َماَعاة ، َحتَّاى َكِرُهاوا َرْفاَع  «فإن المسا د لم تبن لهنا ،َل َر َوِإَلى َهَنا َذَهاَد َماِلا
ٍِ ِفي اْلَمْسِجِد ِفي اْلِعْلِم َوَغْيرِِ . َوَسَ اَز َسُبو َحِنيَفَة َوَسْصَحاُبُه َوُمَحمَُّد ْبُن َمْساَلَمَة ِماْن  ْو ٍِ َسْصاَحابِ الصَّ اْو َنا َرْفاَع الصَّ
َِااِهِر اْلَحاِدبِن، َوَقا . َوَهاَنا ُمَخااِلف  ِل ََ ْوُلُهْم:" ََل ُبادَّ َلُهاْم ِماْن ِفي اْلُخُصوَمِة َواْلِعْلِم، َقاُلوا: ِْلَنَُّهْم ََل ُبادَّ َلُهاْم ِماْن َذِلا

ََ ِلَوْ َهْيِن:  َْ َلُهْم ُبدٌّ ِمْن َذِل " َمْمُنوع ، َب ََ  َذِل
ََ ِباْلَباِل َوالَسَحُدُهَما:  زِ ِبُمَةَزَمِة اْلَوَقاِر َواْلُحْرَمِة، َوِبِإْحَضاِر َذِل  ِمْن َنِقيِضِه.  تََّحرُّ

ََ َمْوِضااًعا  ََ َفْلَيتَِّخااْن ِلااَنِل ااُه ِإَذا َلااْم َبااَتَمكَّْن ِمااْن َذِلاا ااُه،يَ َوالثَّاااِني: َسنَّ ََ  ُخصُّ  ُر َحْيااُن َبَنااى َرْحَبااًة ُتَساامَّى ُعَمااَكَمااا َفَعاا
ليخار  إلاى هان  ف -لى هللا علياه وسالمص-ْسِجِد َيْعِني ِفي مَ  -ْلُبَطْيَحاَء، َوَقاَل: َمْن َسَراََ َسْن َبْلَغَق َسْو ُبْنِشَد ِ ْعًراا

 ."ولنلَ بنى البطيحاء خار ه ،وهنا بدل على سن عمر كان يكر  إنشاَ الشعر في المسجد ،الرحبة
ي الم ذمد   إعنذي أنذه ينسغذي أي إ ذع، احتذرا  الم ذا د حتذل عذت  وا  حصذوله فذ - وا  الشي - م ألة الموا 

 ذذا ج فذذي أي رفذذع الصذذوع  :مذذت أي تنذذجه الم ذذا د عن ذذا، إعنذذي جلا  لنذذامساحذذة   مذذانع المذذور األبعذذا المساحذذاع، 
ر ذ ي مذت  لوحصذلت الخصذومة، وت حذ -عليه الص و وال   -، وأنه حصد الت ايي عيت يدي النسي الم مد

 لذم إعذجر، ل ذتع العلم عليلة ال در مد هذا حصذد، ل ذت هذذا يذد  علذل امباحذة بمعنذل أنذه لذو فعلذه أحذد أ ل ما رف
 وهللا الم تعاي.ينسغي أي تصاي الم ا د عت م د هذا اللغو، 

 يكتد لها إعةن في المسجد؟بعضهم  الضالة: إنشاَ طالد
 : ذا ما لو أنشدها  ير صاحس ا، الوا ذد، و ذدها و ال    في، امع ي له حكم ال   ، ل ت عرع ، إكت  امع ي 

أنذذه و ذذد هذذذه الضذذالة فذذي الم ذذمد، أمذذا مذذوي صذذاحس ا هذذو الذذذي  :لذذو  ذذا لن  ذذه،  او ذذدع مذذذا، هذذذا   إطلذذ  شذذي   
هذا   يسحل عذت يذالة، ويسحل عت صاحس ا ينشدها هذا إ ا :   رسها هللا عليك، وإلا ماي  يرهم ممت و دها 

 .اوإنما إصنع معروف  
ٍَ  :التَّاِسَعةُ " ََ ِمْن َرُ  ِْلَنَّ  ؛َجاِئزَرَباِء َوَمْن ََل َبْيَت َلُه فَ َرَسٍة ِمَن اْلغُ  َسِو امْ َوَسمَّا النَّْوُم ِفي اْلَمْسِجِد ِلَمِن اْحَتاَ  ِإَلى َذِل

ٍَ َعَلاى  -ِفي اْلُبَخاِر  ِ  َُّّ -نَِّبايِ  الَوَقاَل َسُباو ِقَةَباَة َعاْن َسَناٍع: َقاِدَم َرْهاق  ِماْن ُعْكا َفَكااُنوا ِفاي  -ْياِه َوَسالَّمَ  َعلَ َصالَّى 
ِة ُفَقا افَّ ْحَمِن ْبُن َسِبي َبْكٍر: َكااَن َسْصاَحاُب الصُّ ِة، َوَقاَل َعْبُد الرَّ فَّ اِحيَحْينِ َراَء. وَ الصُّ  َعاِن اْباِن ُعَماَر َسنَّاُه َكااَن ِفاي الصَّ

ََ َلهُ   ".-مصلى هللا عليه وسل- ِفي َمْسِجِد النَِّبي ِ  َبَناُم َوُهَو َ ابٌّ َسْعَزُب ََل َسْه
فو ذده فذذي الم ذذمد، وم تضذذل شذذرعية  -ريذذي هللا تعذذالل عنذذه-عذت علذذي  -عليذذه الصذذ و وال ذذ  -وبحذل النسذذي 
ا صذذاح  ا عت ذذاف إكذذوي هذذو المطلذذوب؛ ألنذذه   إمذذو  للمعت ذذل أي فذذي الم ذذمد، عذذد جلالنذذو   ذذوا  ا عت ذذاف 

 .-جي شا  هللا-أصلية   ت ضل في الم مد، فالنو  في الم مد   بأس به  إخرج مت الم مد بغير حا ة
خَ " : َوَتْرَ َم )َباَب َنْوِم اْلَمْرَسِة ِفي اْلَمْسِجِد( َوَسَْ اِء، الَِّتي اتََّهَمهَ اِئَشَة ِفي ِقصَّ ِدبَن عَ ََ حَ َلْفُظ اْلُبَخاِر ِ  ْوََ ا َسْهُلَها ِة السَّ

اِء ْبِن َسِبي ُت َعطَ َكاَن َمِبي ُيَقاُل:َن. وَ اْلَحِدب ...َشُة: َوَكاَن َلَها ِخَباء  ِفي المسجد سو حفش  ِباْلِوَ اِح، َقاَلْت َعائِ 
 رباح في المسجد سربعين سنة.

 
إذا َخاَ » :-صالى هللا علياه وسالم-العا رة: روا مسلم عن سبي حميد سو عن سبي سسيد قال: قال رسول هللا 

خر اه  .<<اللهام إناي سساُلَ مان فضالَ :وإذا خار  فليقاَ ،افتح لي سبواب رحمتَ اللهم :سحدكم المسجد فليقَ
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 (9) سورة النور-تفسري القرطيب
صالى هللا علياه -علاى النباي وليصاَ  ،إذا َخَ سحدكم المسجد: فليسلم>>سبو َاَو كنلَ إَل سنه زاَ بعد قوله: 

يااه صاالى هللا عل-وروا اباان ما ااه عاان فاطمااة بناات رسااول هللا  ،الحاادبن «اللهاام افااتح لااي :ثاام ليقااَ -وساالم
والساةم علاى رساول  ،باسم هللا»إذا َخَ المسجد قال:  -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا  قالت: -وسلم
 ،والصاةة علاى رساول هللا ،باسام هللا» :وإذا خار  قاال ،«وافاتح لاي سباواب رحمتاَ ،ناوبيذاللهم اغفر لي  ،هللا

صلى هللا علياه  -سبي هريرة سن رسول هللاورو  عن  ،«وافتح لي سبواب رحمتَ وفضلَ ،اللهم اغفر لي ذنوبي
اللهاام افااتح لااي  :وليقااَ -صاالى هللا عليااه وساالم-إذا َخااَ سحاادكم المسااجد فليصااَ علااى النبااي » قااال: -وساالم

وليقااَ: اللهاام اعصاامني ماان الشاايطان  -صاالى هللا عليااه وساالم-وإذا خاار  فليساالم علااى النبااي  ،سبااواب رحمتااَ
 ".«الر يم

 هذا؟ هاعت ما 
 صاير  الب وقال ،من حدبن سبي هريرة كلهم الحاكم ووافقه النهبيو ابن حبان  وصححه ةابن ما سخر ه طالد: 

عان سباي  ةسخر ه البازار وابان سباي  ايبمعلول و  إَل سنه ور اله ثقاٍ، وهو كما قال: في الزوائد إسناَ  صحيح
 فنكر ، قال كعد اْلحبارعن  سبي هريرة عن كعد بن عجرة موقوف، وروا  النسائي في اليوم والليلة عن هريرة
هر  فاي ظاا هاو فاي الجملاة حسانبقولاه: علاى هانا الحادبن، وخاتم كةماه  كثير في اْلذكاار الحافظ ابن  وتكلم

  .هوهو صحيح عجةنابن  نقله عنه
 .المو وف، حتل المو وف ما إمكت أي إ ا  بالرأي هذابد إعما  د بالمو وفالتعليد عليد، إعني مونه إع  

 ؟ية عند الخرو  من المسجدالتسمطالد: 
 ب م هللا. :  ن و  اوستأتي أإض  هذا لمره هنا، 

 : التسمية؟طالد
 .-تعالل جي شا  هللا-أمرها واحد ف ا ع ع ا األحاسيل التي  ا ع بالدعا ، 

 .بسم هللا والصةة والسةم على رسول هللا .....: طالد
 جشكا .  اعلل مد حا ، والدخو  مذلك؟ م لما يدخد عيته، ما في

 ...طالد:
 ما إمنع م د سخو  السيت وم د سخو   يره، الت مية م  مة.

اُوََ َعْن َحْيَوَة ْبِن ُ َرْيٍح َقاَل: َلِقيُت ُعْقَبَة ْبَن ُمسْ " ْثتَ سَ َبَلَغِني  : َلهُ َفُقْلتُ  ِلمٍ َوَخرََّ  َسُبو ََ ََ َحدَّ  َعْن عبد هللا بن نَّ
عِيم اهلل البسعوذ » سنه كان إذا َخَ المسجد قال: -صلى هللا عليه وسلم- َعِن النَِّبي ِ  عمرو بن العاص
حفظ »شيطان: قال: فإذا قال ذلَ قال ال ،قال: نعم «من الشيطان الر يم ،وسلطانه القديم ،وبو هه الكريم
 .«مني سائر اليوم

إذا َخَ سحدكم » قال: -صلى هللا عليه وسلم-الحاَية عشرة: روا مسلم عن سبي قتاَة سن رسول هللا 
 -صلى هللا عليه وسلم-وعنه قال: َخلت المسجد ورسول هللا  .«المسجد فليركع ركعتين قبَ سن يجلع

َِّّ  :َ اِلع  َبْيَن َظْهَراَنِي النَّاِس، َقالَ   ركعتينما منعَ سن تركع » :-صلى هللا عليه وسلم- َفَجَلْسُت َفَقاَل َرُسوُل 
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فإذا َخَ سحدكم المسجد فة يجلع »قال:  ،والناس  لوس اهللا رسبتَ  السً فقلت: يا رسول  «قبَ سن تجلع؟
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلْلَمْسِجِد َمِزيًَّة َبَتَميَُّز ِبَها َعْن َساِئِر اْلُبُيو  «حتى بركع ركعتين َّّ ََ َصلَّى  ، َوُهَو َقاَل اْلُعَلَماُء: َفَجَع ٍِ

ُكوِع َعَلى النَّْدِب والترغيد.َسَلَّ َيْجِلَع َحتَّى َبْرَكَع. وَ   "َعامَُّة اْلُعَلَماِء َعَلى َسنَّ اْْلَْمَر ِبالرُّ
ذذإعنذذي   علذذل سذذسيد الو ذذوب، هذذذا  ذذو   مذذ للظاهريذذة؛ ألي األمذذر هذذاهره الو ذذوب، ل ذذت  ااهير أهذذد العلذذم خ ف 

ممذا   ي، ف  عد مذت رمعتذيت،سنة، و  إمجئ أ د مت رمعتيت، لو أوتر عواحدو ما إكفالمعتمد أنه الصوارف م يرو، 
 ما إك ي عت الرمعتيت.مما  ا  النووي و يره،  ،ت سيل و  تحميد و  ت ليد ئ أنه   إمج 

"  َ ََ َعَلاى اْلُوُ اوِب، َوَهاَنا َباِطا اُوَُ َوَسْصَحاُبُه ِإَلاى َسنَّ َذِلا ُخاولُ اَن اْْلَْماُر عَ َكا، َوَلاْو َوَقْد َذَهَد ََ  َلاى َماا َقااُلوُ  َلَحاُرَم َُ
ََ ِبااهِ  ااَُ، َوََل َقاِئاا َُّّ سَ  ِفيَمااا اْلَمْسااِجِد َعَلااى اْلُمْحااِدِث اْلَحااَدَث اْْلَْصااَغَر َحتَّااى َبَتَوضَّ : َفَقااْد رَ ْعَلااُم، َو ََ َوا  َسْعَلااُم. َفااِإْن ِقياا
 :ْحَمِن َعاْن َسِباي ُهَرْياَرَة َقاالَ َعاْن َعْباِد الارَّ  َساَلَمةَ  ِإْبَراِهيُم ْبُن َبِزيَد َعِن اْْلَْوَزاِعيِ  َعْن َيْحَيى ْبِن َسِباي َكِثياَر َعاْن َسِباي

خاَ وإذا َ ،إذا َخاَ سحادكم المساجد فاة يجلاع حتاى بركاع ركعتاين» :-صالى هللا علياه وسالم-قال رسول هللا 
لتساوية اوهانا يقتضاى  ،«افاإن هللا  اعاَ مان ركعتياه فاي بيتاه خيارً  ،سحدكم بيته فة يجلع حتى بركع ركعتاين

ُخاوِل اْلَبْياِت ََل : له قيَ ،بيتبين المسجد وال ُكاوِع ِعْناَد َُ ُة ِفي الرُّ َياََ ََ لَ َهِنِ  الزِ  ََ  َسْصا . َوِإنََّماا َهاا، َقااَل َذِلا  اْلُبَخااِر ُّ
َم ِلُمْسِلٍم، َوِإْبَراِهيُم هَ  َة الَِّن  َتَقدَّ  َعْباِد اْلَحِمياِد، َوََل  بانَل ساعد إْعَلُم َرَوا عنه ََل سَ َنا َيِصحُّ ِفي َهَنا َحِدبُن َسِبي َقَتاََ
 ."َسْعَلُم َلُه ِإَلَّ َهَنا اْلَحِدبَن اْلَواِحَد، َقاَلُه َسُبو ُمَحمٍَّد َعْبُد اْلَحق ِ 

 لدخو  السيت ف . ماوأما األمر ع فيه جشكا ، صحيل راعت، األمر بالرمعتيت لدخو  الم مد هذا ما 
 : سقوا الصوارف؟طالد
عليذذه -وهذذو  ذذال  مذذا أمذذره بالصذذ و، سذذلم و لذذ  عنذذده  -ليذذه الصذذ و وال ذذ  ع-، مذذت سخذذد علذذل النسذذي أ واهذذا

ذذ-الصذذ و وال ذذ   و يذذر للذذك م يذذر،  «  ج  أي تطذذوع»حذذديل األعراعذذي  ذذا : هذذد علذذيا  يرهذذا؟  ذذا : : ا، وأإض 
 ر يرو الصوارف، لمروا  ملة  من ا.

 ؟من هوعبد الحق  :طالد
 في أحكامه. األشسيليعسد الحق 

 ا ْل َ سنة؟ن سنة، فكيف بترك وا بً الخطبة وا د والركعتا د: سماعطال
 ألي هذذا الوا ذ  مذا يسذدأ ج  عنذد ال ذماع، عذدليد أنذك لذو تذأخرع فذي عيتذك حتذل ؛نعم، يترك الوا ذ  ويذأتي ب ذنة

 ت.أرمانت ت الخطسة ما 
 طالد: وإذا َخلت المسجد؟

 رمعتيت لألمر ع ما. تصلي تفي ا ستماع، أن بعدشرعت  سخلت الم مد، ل نك اآي ما
ِ  َعاْن َسِباي ِهْناٍد  :الثَّاِنَيَة َعْشَرةَ " َثِني َسِبي َعْن َسِبيِه َعْن َ دِ  ُ َعْناهُ -َرَوا َسِعيُد ْبُن َزبَّاَن َحدَّ َّّ ََ  -َرِضاَي  َقااَل: َحَما

اِر َّ  -َتِماايم   ََ َوَزْيًتااا  -َيْعِنااي الاادَّ باا ُِْم ِإَلااى اْلَمِدبَنااِة َقَناَِ اا ََ َلْيَلااَة ِمااَن الشَّ ااا اْنَتَهااى ِإَلااى اْلَمِدبَنااِة َواَفااَق َذِلاا َوُمُقًطااا، َفَلمَّ
ََ ِفيَهاا  :اْلُجُمَعِة َفََُمَر ُغَةًما ُيَقاُل َلهُ  ْياَت َوَ َعا ََ َوَصادَّ ِفيَهاا اْلَمااَء َوالزَّ با َسُبو اْلَبَزاَِ َفَقاَم َفَنَشَق اْلُمُقَق َوَعلََّق اْلَقَناَِ

، َفَلمَّا ََ َّّ  اْلَفِتي اْمُع َسَماَر َسَباا اْلَباَزاَِ َفَُْساَرَ َها، َوَخاَرَ  َرُساوُل  فاإذا هاو بهاا  -صالى هللا علياه وسالم- َغَرَبِت الشَّ
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ناور هللا علياَ فاي الادنيا  ،نوٍر اإلسةم»فقال:  ،قالوا: تميم الدار  يا رسول هللا «من فعَ هنا؟» تزهر فقال:
ِ ُتَسامَّى اْلُمِغياَرَة ِبْناَت قا «تكهاسما إنه لو كانت لي ابنة لزو  ،واْلخرة َّّ َُ ْبُن اْلَحاِرِث: ِلي اْبَناة  َياا َرُساوَل  َل َنْوَف

، َفَُْنَكَحاُه ِإيَّاَهاا. َزبَّااُن )ِبَفاْتِح الازَّاِ  َواْلَبااِء َوَتْشاِدبِدَها ِبُنْقَطا ٍَ َْ ِبَهاا َماا َسَرَْ ٍَ َفاْفَعا َفاِرَُ ٍة َواِحاَدٍة ِماْن َتْحِتَهاا( َبنْ َنْوَف
 ".سبي هندبن َقاِئِد ْبِن َزبَّاَن ْبِن ُ ، فهو سبو عثمان سعيد بن زبان ِبالتََّسمِ ي ِبِه َسِعيد  َوْحدَ 

 فا د؟ أو ا د 
 د.: عندنا قائطالد

 ل ت اعت حمر ير ل أنه فا د بال ا . ،فا د، و ا ع ت ميته باألمريت بفا د هو، الصوا
فكُناه  ،بَوهو الح ،ق:  مع المقاطقُ والمُ  -صلى هللا عليه وسلم-النبي بياضة حجام  يبنوسبو هند هنا مولى "

 ".وهللا سعلم ،مقلوب القماط
ذذ ذذ امذذا  ا  ا سذذتعما   ا م  نذذي إع إعنذذي اربطذذوه بالحسذذد، ام طذذوه، جلا  يذذد: ام طذذوه ، طذذوه، اماللحسذذد إ ذذمونه م اق 

 بالحسد، م تعمد، ل ت ال ماط، لل ال ماط!اربطوه 
 .....:طالد
 .ال افة، مد ما يلل إ مل  ماق   إعني
 ."سول من سسر  في المسا د تميم الدار   وروا ابن ما ه عن سبي سعيد الخدر  قال:"

 ؟حديل تميم  سله  ا  عت مالا
 مجاهيَ. ... ابن سعيد متروكقول  ...... ضعيف الحدبن،... لزب ان اإسناَ  ضعيف  د  طالد: 

 يع ه،  بااي مش ور بالضعل.
حملة لم تزل المةئكة و  امن سسر  في مسجد سرا ً » قال: -صلى هللا عليه وسلم-نع سن النبي ورو  عن س"

 ".«وإن كنع غبار المسجد نقد الحور العين ،ويستغفرون له ما َام ذلَ الضوء فيه ،العرش يصلون عليه
 ؟عت الحديل  ا  مالاإعني م ر، 

قااال و كااناب، : اْلَز  قااال . بقولااه:...باان الحاااكم بتر مااة الاانهبي فااي ميزانااه ذكاار طالااد: باطااَ َل سصااَ لااه، 
 ...عثام ذكار  مان حادبن سنا ..فياه إساحاق بان بشارلكان  ،اموضوعً  اذكر  له حدبثً عجائد، ثم البخار : عند  

 اإلساناَ،ا  يخ اإلسةم ابن تيمية علاى هان فائدة: تنبيه: لم يقف اْللبانيقال اْللباني: ضعيف موضوع، وقال 
سناه باة ا علمنا ومناه ، وقاد عرفناا إساناَ  وبي ناا حالاهاَل سعارف لاه إساناًَ  :الفتااوا وقاال وقد ذكار الحادبن فاي

 .إسناَ
ي سذذت بذذه، أمذذا امسذذناس  ا  إعذذرف لذذه جسذذناس  ، إعنذذي اصذذحيح  نعذذم، و ذذوسه م ذذد عدمذذه،  ذذد إكذذوي ن ذذي شذذيخ امسذذ   

 م ذا. ا د إكوي مو وس  فالذي   ي ست به، 
 عين  يء؟في مهر الحور ال طالد: هَ ثبت

 مت هذا الحديل. ، 
 مهر الحور لمن غض البصر؟ طالد: هَ وَر  يء عن
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 ريضخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

  ، هو ما رست ج  هنا، ما عرف ج  هنا، تنظيل الم مد م ر الحور العيت.
 ؟ضعيفةطالد: وَل حتى رواية 

 ؟امال في
 : في غض البصر سنه مهر الحور؟طالد

  .فما مونه الم ر يورره ح وو، أ    ، م ألة أي مونه يورث ح وو
َر اْلَبْيُت الَّاِن  ُيْقاَرُس ِفياِه اْلُقا " اُموِع ِفياِه، وَ ْعِلياِق اْلَقَناْرآُن ِبتَ َقاَل اْلُعَلَماُء: َوُيْسَتَحدُّ َسْن ُبَنوَّ َِ َوَنْصاِد الشُّ با ُياَزاََ ِفاي َِ

 "َ ْهِر َرَمَضاَن ِفي َسْنَواِر اْلَمَساِ ِد.
 حا ة  ا مة لت  د ال را و علل الناس.الاألنوار للحا ة جلي ا، للحا ة جلل هذه 

 .[ااور( سورة الن37-36)] ِرَ ال { }ُيَسبِ ُح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِ  َواْْلَصالِ  الثالثة عشرة: قوله تعالى:"
: ُهااُم اْلُمرَ ا  ََ ِ َتَعاااَلى اْلُمَساابِ ِحيَن، َفِقياا َّّ ِ، الْمااسَ اِقُبااوَن ْخَتَلااَف اْلُعَلَماااُء ِفااي َوْصااِف  َّّ  طَّاااِلُبوَن ِرَضاااَءُ ، الَّااِنبَن ََل َر 

ْنَيا. َوَقاااَل َكثِ  ِ َ ااْيء  ِمااْن ُسُمااوِر الاادُّ َّّ ااَةِة َوِذْكااِر  ااَحاَبِة: نَ  ياار  ِماانَ َيْشااَغُلُهْم َعااِن الصَّ َِ الصَّ َزَلااْت َهااِنِ  اْْلَيااُة ِفااي َسْهاا
ا اَداَء ِبالصَّ ََّ  اغَ وبااَروا.اْْلَْسَواِق الَّاِنبَن ِإَذا َساِمُعوا النِ  َِّّ عَ  ساالم بان ساور  َةِة َتَرُكاوا ُكا ََ اْْلَْساَواِق َوُهاْم ْباِد   َسْها

ُ ِبَقْوِلهِ  َّّ َةِة َفَقاَل: َهَََُلِء الَِّنبَن َسَراََ  َِّّ ِهْم ِتَجااَرة  وَ  ُتْلِهي}َلَّ  :ُمْقِبُلوَن ِإَلى الصَّ ذلاَ عان  ورو  { ََل َبْياع  َعان ِذْكاِر 
 .َوابن مسع

ِ ْبُن َعاِمٍر َوَعاِصم  ِفي ِرَواَيِة َسِبي َبْكٍر َعْنُه َواْلحَ   َّّ  ُيَسامَّ ا" ِبَفاْتِح اْلَبااِء َعَلاى َماا َلامْ بَُّح َلاُه ِفيَهاَسُن" ُيَساَوَقَرَس َعْبُد 
ََ َرَوا َسُباو َعْماٍرو َعاْن ِر اْلَبااِء، َوَكاِبَكْساُح" وَن" ُيَساب ِ ؤ َفاِعُلُه. َوَكاَن َنااِفع  َواْباُن ُعَماَر َوَسُباو َعْماٍرو َوَحْماَزُة َيْقاَرء َنِل

لَّ َعَلْياِه  ْرَتِفَع" ِر ال "ا َسْن بَ َعاِصٍم. َفَمْن َقَرَس" ُيَسبَُّح" ِبَفْتِح اْلَباِء َكاَن َعَلى َمْعَنَيْيِن: َسَحُدُهمَ  ٍَ ُمْضَمٍر ََ َِّااِهُر، اِبِفْع ل
 ".ِبَمْعَنى ُيَسبِ ُحُه ِرَ ال  

إعنذذي معذذاس فذذي ال ذذلا ،  المذذواب ؟مأنذذه  يذذد: مذذت إ ذذسحه إ ذذسال لذذه في ذذا بالغذذدو واآصذذا ، ،سذذلا  ت ذذديررذذأي فيذذه 
 عت هذا ال لا . اجعاسو ال لا  في المواب معروفة، مأنه  ا : إ سحه ر ا ،  واب  

 وقد ذكر سيبويه مثَ هنا وسنشد: [( سورة النااور36)] }اْْلَصاِل{فيوقف على هنا على "
 ضاااااااااااااااااارع لخصاااااااااااااااااومةليباااااااااااااااااَ بزياااااااااااااااااد 

 "ومختاااااااااااااااابق ممااااااااااااااااا تطاااااااااااااااايح الطااااااااااااااااوائح    
 

  ا : يسكيه يارع. رأنه  ا : مت يسكيه؟
و، َعَلااى َمْعَناا" و. َوالْ هُ ى َضااَربَ اْلَمْعَنااى: ُبْبِكيااِه َضاااِرع . َوَعَلااى َهااَنا َتُقااوُل: ُضااِرَب َزْيااد  َعْماار  َسْن  :َوْ ااُه اْْلَخاارُ  َعْماار 

ٍٍ ، باَلبتداء والخبر ِرَ ال {}َبْرَتِفَع" حاال مان  {ُه ِفيَهااَسابِ ُح َلا}يُ و،   في بيٍو سذن هللا سن ترفاع ر االس {}ِفي ُبُيو
رس قاومان  ،تقادبرعلاى هانا ال }اْْلَصااِل{وَل بوقف علاى  ،له فيها اسن ترفع مسبحً  :كُنه قال {}ُتْرَفعَ  الضمير في

 إضامار وَل ،مضاطر إلاى فاعلاه والفعَ ،ْلن }يسبح{ فعَ للر ال ؛}اْْلَصاِل{}يسبح{ بكسر الباء لم يقف على 
 ". وحد والحمد هلل ،في آخر اْلعراف [( سورة اْلعراف205)] اْلُغُدوِ  َواْلَصاِل{}وقد تقدم القول في  ،فيه

 .اإ سحونه في أوا د الن ار وفي آخره، ومت آنا  الليد أإض  واألصيد آخره،  الغداو أو  الن ار :إعني
َُّ َتْسااِبيٍح ِفااي اْلُقااْرآِن  {ُح َلااُه ِفيَهااا}ُيَسااب ِ الرابعااة عشاارة: قولااه تعااالى: " : َمْعَناااُ  ُيَصاالِ ي. َوَقاااَل اْبااُن َعبَّاااٍس: ُكاا ََ ِقياا

اَةَة اْلَمفْ  {}ِباْلُغُدوِ  َواْلَصالِ : َصَةة ، َوَيُدلُّ َعَلْيِه َقْوُلهُ  اِريَن: َسَراََ الصَّ . َوَقاَل َسْكَثُر اْلُمَفسِ  ُروَضاَة، َسْ  ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِ 
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ُِّْهِر َواْلَعْصِر والعشااءبن ْبِح، َواْْلَصاُل َصَةُة ال  :ِْلَنَّ اْساَم اْْلَصااِل َيْجَمُعَهاا. اْلَخاِمَساَة َعْشاَرةَ  ؛َفاْلُغُدوُّ َصَةُة الصُّ

 ِ َّّ اُوََ َعاْن َسِباي ُسَماَماَة َسنَّ َرُساوَل  إلاى  اتاه متطهارً مان خار  مان بي» قاال: -صالى هللا علياه وسالم-َرَوا َسُبو ََ
وماان خاار  إلااى تساابيح الضااحى َل بنصاابه إَل إيااا  فااُ ر  كااُ ر  ،صااةة مكتوبااة فااُ ر  كااُ ر الحااا  المحاارم

 .«وصةة على إثر صةة َل لغو بينهما كتاب في عليين ،المعتمر
تاام ر الفي الِلم إلى المسا د باالنو  المشائينبشر » قال: -صلى هللا عليه وسلم-وخر  عن بريدة عن النبي 

 ".«بوم القيامة
 ؟حديل أعي أمامةالحديل األو  
 القاسام بان عباد الارحمن لضافف ؛سخر ه سبو َاَو من حدبن سبي سمامة وإسناَ  ضاعيف ،ضعيف :طالد: قال

 اكير كثيرة، والحدبن حسنه اْللباني.من حد رحه سحمد وغير ، وهو صا
 ؟ يخ يا طالد: والثاني

 .بشر المشا يت،   بأس به
  ؟مالا إ و 

واباان  ،مان حاادبن سناع والحاااكم واباان ما اهصاحيح سخر ااه سباو َاَو والترماان  مان حاادبن بريادة  :طالاد: قااال
اء وسساانيدها حساان، والحادبن ما ه وابن خزي مة مان حادبن ساهَ بان ساعد وابان حباان مان حادبن سباي الادَر

 .-إن  اء هللا- بشواهد  صحيح
عاد سمن غدا إلى المسجد سو راح » قال: -عليه وسلم صلى هللا-وفي صحيح مسلم عن سبي هريرة عن النبي "

يَ   «في الجنة كلما غدا سو راح هللا له نزًَل  ِحيِح ِمَن الزِ  ةِ ِفي َغْيِر الصَّ ْن ُيِحادُّ ِزَياَرَتاُه ُكْم َلاْو َزاَر َمانَّ َسَحادَ َكَما سَ  :اََ
-ال رساول هللا قاقاال:  -عناه رضاي هللا-بن سباي هريارة وخر  مسلم مان حاد، َذَكَرُ  الثَّْعَلِبيُّ  ََلْ َتَهَد ِفي َكَراَمِتهِ 

 مان فارائض هللا من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيات مان بياٍو هللا ليقضاي فريضاةً » :-صلى هللا عليه وسلم
 ".«واْلخرا ترفع َر ة ،حدهما تحق خطيئةسكانت خطوتا  

 ما سا  إعوس جلل ملنل )جحداهما(.جحداهما؛ ألنه إعوس جلل ملنل، 
 .«واْلخرا ترفع َر ة ،حدهما تحق خطيئةسنت خطوتا  كا»
ته صةة الر َ في  ماعة تزياد علاى صاةته فاي بيتاه وصاة » :-صلى هللا عليه وسلم-وعنه قال رسول هللا "

 َل بنهااز  إَل ،ثاام ستااى المسااجد ،وذلااَ سن سحاادهم إذا توضااُ فُحساان الوضااوء ،وعشاارين َر ااة افااي سااوقه بضااعً 
لمساجد حتاى بادخَ ا ،وحاق عناه بهاا خطيئاة ،ةة فلم يخق خطوة إَل رفع لاه بهاا َر اةَل بريد إَل الص ،الصةة

جلساه والمةئكة يصلون علاى سحادكم ماا َام فاي م ،فإذا َخَ المسجد كان في الصةة ما كانت الصةة تحبسه
َذِ  ،اللهم تد عليه ،اللهم اغفر له ،اللهم ارحمه :يقولون  ،الن  صلى فيه  .«ث فيهدما لم يح ،فيه ما لم ب

ََ ِلَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّد  .«يفسو سو يضرط»ما يحدث؟ قال:  في رواية: َسُحُضوُر اْلِجَناَزِة  :َوَقاَل َحِكيُم ْبُن ُزَرْيٍق: ِقي
ََ َسِم اْلُجُلااوُس ِفااي اْلَمْسااِجِد؟ َفَقاااَل: َمااْن َصاالَّى َعَلااى ِ َناااَزٍة َفَلااُه ِقيااَراط ، َوَمااْن َ ااِهَد  ْفَنَهااا َفَلااُه ِقيَراَطاااِن، َسَحادُّ ِإَلْياا ََ

ورو  عان اللَُّهمَّ ُتْد َعَلْيِه.  ،اللَُّهمَّ اْرَحْمهُ  ،ِْلَنَّ اْلَمَةِئَكَة َتُقوُل: اللَُّهمَّ اْغِفْر َلهُ  ؛َواْلُجُلوُس ِفي اْلَمْسِجِد َسَحدُّ ِإَليَّ 
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 :-صاالى هللا عليااه وساالم- قااال: قااال رسااول هللا -صاالى هللا عليااه وساالم-الحكاام باان عمياار صاااحد رسااول هللا 
وا قلوبكم الرقة ،اواتخنوا المسا د بيوتً  ،اكونوا في الدنيا سضيافً » وسكثاروا التفكار والبكااء وَل تختلاف بكام  ،وعَو

َملون ما َل تدركون  ،وتجمعون ما َل تُكلون  ،اْلهواء تبنون ما َل تسكنون   .«وت
اء َلبنااه: ن إ»يقااول:  -صاالى هللا عليااه وساالم-رسااول هللا  فااإني ساامعت ؛لاايكن المسااجد بيتااَ وقااال سبااو الاادَر
 ".«لصراطاوالجواز على  ،ومن كانت المسا د بيته ضمن هللا تعالى له الروح والراحة ،المسا د بيوٍ المتقين

 مالا  الوا عت األحاسيل؟
اء والقضااعيسخر ه ابان الجاوز  فاي العلاَ،  :قال طالد: ه يافن الجاوز  باُن اباوسعلاه  ،مان حادبن سباي الادَر

ماي ث: الهيوقاالفي الكبير مان طرياق آخار وخصاهما البازار، والطبراني  القضاعي ذكر  عمرو بن  رير متروك،
اااْللباااني الصااحيح، و  انِاار ،ولااه  ااواهد ،صااحيحر الااه ر ااال الفااي المجمااع   «المسااجد بياات كااَ تقااي» نحسَّ

 وضفف  طر  الباقي. 
 ؟الم ا د عيوع المت يت

 .......... طالد:
ََ ِبالْ َوَكَتَد َسبُ " ٍق اْْلَْزَِ ُّ ِإَلى ُ َعْيِد ْبِن اْلَحْبَحاِب: َسْن َعَلْي  َمَجااِلَع ِإنَُّه َبَلَغِني َسنََّها َكاَنْت  َفاْلَزْمَها، فَ َمَساِ دِ و َصاَِ

: اْلَمَساِ ُد َمَجااِلُع اْلِكاَرامِ  ِريَع اْلَخْوََلِنيُّ َْ بَنااٍر: َبَلَغِناي سَ َقااَل مَ نَّااِس. وَ  ِماَن الاْْلَْنِبَياِء. َوَقاَل َسُبو ِإ َُ ْباُن َِ َ اِلا َّّ نَّ 
ُُِر ِإَلى ُعمَّارِ  ْساَة  اِ ِد َوُ َلَساءِ  اْلَمسَ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َيُقوُل: )ِإنِ ي َسُهمُّ ِبَعَناِب ِعَباَِ  َفَُْن ِم َفَيْساُكُن اْلُقْرآِن َوِوْلَداِن اإلِْ

 يقعادون فيهااف ،سيكون في آخر الزمان ر ال يُتون المسا د» سنه قال: -عليه السةم- َغَضِبي(. َوُرِوَ  َعْنهُ 
 َلاَع ِفاي َمْساِجدٍ : َماْن  َ َوَقااَل اْباُن اْلُمَسايَِّد  «فة تجالسوهم فليع هلل بهم حا ة ،ذكرهم الدنيا وحبها احلقً  احلقً 

ُه َسْن َيُقوَل ِإَلَّ َخْيًرا. َوقَ  يْد َمَضى ِمنْ َفِإنََّما ُيَجاِلُع َربَُّه، َفَما َحقُّ ِِ َقْد َ َماَع وَ ِكَفاَية .  ُحْرَمِتَها َما ِفيهِ َساِ ِد وَ ِم اْلمَ  َتْع
ََ َخْماَع َعْشاَرَة َخْصاَلًة، َفَقااَل: ِماْن ُحْرَماِة اْلَمْساجِ  ُخوِل ِإْن َكااَن اْلَقاْوُم َسالِ َم َوْقاَت اِد َسْن يُ َبْعُض اْلُعَلَماِء ِفاي َذِلا لادُّ

َةُم َعَلْيَنا َوَعَلى عِ ُ ُلوًسا، َوِإْن َلْم يَ  َِّّ ُكْن ِفي اْلَمْسِجِد َسَحد  َقاَل: السَّ اِلِحيَباَِ   ."نَ  الصَّ
 لي  في ا أحد إ لم علل ن  ه. اإعني مما يدخد عيته، أو عيت  

ََ َسْن َيْجِلااَع، َوَسَلَّ َيْشااَتِرَ  ِفيااِه َوََل َببِ َوَسْن َبْرَكااَع َرْكعَ  " ََّ ِفيااِه َساايااَع، َوََل َتااْيِن َقْباا َد ِفيااِه ْهًما َوََل َسااْيًفا، َوََل َيْطُلاا َيُساا
ِ َتَعاااَلى، َوََل َباَتَكلََّم ِفياِه ِبََُحاَِ  ضاالة، وَل برفاع فياه صااٍو َّّ ِرَقااَب النَّاااِس، َوََل  َخطَّاىْنَيا، َوََل َبتَ باِن الاادُّ ِبَغْياِر ِذْكاِر 

، َوََل َيُمرَّ َبْينَ  فِ  ، َوََل َببْ َباَدْ  مُ  ُبَناِزَع ِفي اْلَمَكاِن، َوََل ُيَضيِ َق َعَلى َسَحٍد ِفي الصَّ  ٍَ َم، َوََل َباَصا َق ُصاَق، َوََل َبَتاَنخَّ َتَمخَّ
ٍِ َوالاَ  َعااِن ِ ، َوَسْن ُبَناازَّ ِفيااِه، َوََل ُيَفْرِقااَع َسَصاااِبَعُه، َوََل َيْعَبااَن ِبَشااْيٍء ِمااْن َ َساادِ  ااْبَياِن َواْلَمَجاااِنيِن، َوِإقَ لنََّجاَسااا اَمااِة صِ 

 ََ ََ َعْنُه. َفِإَذا َفَعا ِ َتَعاَلى َوََل َيْغُف َّّ ، َوَسْن ُيْكِثَر ِذْكَر  ا َحاقَّ اْلَمْساِجِد، َوَكااَن اسَ ْلِخَصااَل َفَقاْد َهاِنِ  ا اْلُحُدوَِ ْلَمْساِجُد ََّ
ِ يِم.ِحْرًزا َلهُ  ْيَطاِن الرَّ   َوِحْصًنا ِمَن الشَّ

وروا ، ارتفع بُهله إلى السماء يشكوهم إلاى هللا لماا بتحادثون فياه مان سحاَبان الادنيا اسن مسجدً  وفي الخبر:
را ماان اقتااراب الساااعة سن ُباا» :-صاالى هللا عليااه وساالم-الاادارقطني عاان عااامر الشااعبي قااال: قااال رسااول هللا 

َهااَنا َبْرِويااِه َعْبااُد اْلَكِبيااِر ْبااُن  ،«وسن يِهاار مااوٍ الفجااُة ،اوسن تتخاان المسااا د طرًقاا ،لتااينللي :فيقااال الهااةل قاابًة 
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 (9) سورة النور-تفسري القرطيب
ْعِبيِ   ْعِبيِ  َعْن َسَنٍع. َوَغْيُرُ  َبْرِويِه َعِن الشَّ ٍَ َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َذِريٍح َعِن الشَّ ُ َسْعَلاُم. اْلُمَعاَفى َعْن َ ِري َّّ ُمْرَساًة، َو

 .ُبو َحاِتٍم: َعْبُد اْلَكِبيِر ْبُن ُمَعاَفى ِثَقة  َكاَن ُيَعدُّ ِمَن اْْلَْبَدالِ َوَقاَل سَ 
مان مار فاي  ايء مان مساا دنا سو » قاال: -صالى هللا علياه وسالم-وفي البخار  عن سبي موسى عن النباي 

 .«اَل يعقر بكفه مسلمً  ،سسواقنا بنبَ فليُخن على نصالها
ا وكفارتها ،البازاق فاي المساجد خطيئاة» :-صالى هللا علياه وسالم-ل هللا وخر  مسلم عن سنع قاال: قاال رساو

وسايئها عرضات علاي سعماال سمتاي حسانها » قاال: -صالى هللا علياه وسالم-وعن سبي ذر عن النبي  <<َفنها
د النخاعة تكون فاي المساج اسعماله مساوئ وو دٍ في  ،فو دٍ في محاسن سعمالها اْلذا يماط عن الطريق

 ".«َل تدفن
 –فذذي ال سلذذةو ذذده  ابصذذا    -عليذذه الصذذ و وال ذذ  -النسذذي حذذك و والسصذذاق فذذي الم ذذمد خطي ذذة،   أي النخاعذذة و ذذا

الم ذذمد إعنذذي فذذي أريذذه أو فذذي فذذي جلا مذذاي ويس ذذل أي هذذذا  -عليذذه الصذذ و وال ذذ  -حكذذه عن  ذذه – سلذذة الم ذذمد 
منذذديد أو فذذي شذذي   ي مذذاي فذذي ألنذذه تلويذذل للم ذذمد، ل ذذت ج ؛ ذذداره مذذاي خطي ذذة، و  شذذك أي م ذذد هذذذا   إمذذو 

 ذا عنذد الحا ذة جليم د هذذا ممذا  ذالوا فذي جرسذا  الذريل مع الحا ة جليه ف  مانع، ممكت إعني  ،خارج عت الم مد
رذد أوإلا منذع مذت  ،ويس ل أي األصد احتذرا  الم ذا د وتنظي  ذا وتطييس ذابحيل   يتألى ع ا أحد أ ا وه للحا ة، 

  .مت باب أوللع م د هذا منما له را حة  سيحة فألي إ  
 مالا  ا  عنه؟فأو ارت ع بأهله إشكوهم، ل ت الم مد الذي رفع بأهله 

 واْل به كونه من اإلسرائيلياٍ. ،اطالد: لم س د  مسندً 
 .ابعيد   لي إعني: 

 الشعسي؟ ديلح ،حديل المرسدالو 
حادبن ل ااْللبااني  ااهدً  ذكر و  ،....حسنإسناَ   ، والموصولوموصوًَل  مرسًة لدارقطني ل المصنف عزا  طالد:

  عاازاو  ...،لليلتااين :فيقااال را الهااةل قاابًة ماان اقتااراب الساااعة سن ُبااماان طرقااه، وهااو  ةفااي الصااحيحصااححه 
 ،ساعَومبشااهد عان ابان  احسانه «ااتخنوا المسا د طرًقا»وزياَة:  والضياء في المختارة الطبراني في الصغير

  ....بشاهد آخر حسنه ،المٍو فجُةر هو ظو 
 ....:الدط

 جلا ماع؟ مالا فيه؟
 ....طالد

ه عنذذذمذذذت امعذذذ ي مذذذا إظ ذذذر عنذذذدي أي مذذذانع  ،  مذذذانعفذذذ  إحضذذذره أحذذذد أو إخشذذذل أي  ،وهللا جلا مذذذاي لذذذه حذذذق
مذذت أ ذذد أي إصذذلي عليذذه نعذذل النماشذذي  -صذذلل هللا عليذذه وسذذلم-ألي النسذذي  ؛الممذذع مذذت أ ذذد م ذذرو ،بالم ذذمد

أي مذت أ ذد ومذا أشذسه للذك  ،وأعذواب السيذوعق أهد الماهلية بال ذكك وأما امع ي الذي إحصد علل قري ،الناس
 .-جي شا  هللا-ف ذا ممنوع، جلا ماي ال صد منه ن ع الميت   بأس به  ،إك ر الممع لي تخر به أهله

 : وضع سةٍ المهمةٍ في المسجد؟طالد
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  .فلمصلييت، في   ة اما إظ ر مانع، ل ت جي مانت في ال سلة فالخلل مانت في  وهللا جلا
 : إذا وضع فيها نجاسة؟طالد

  ، إم  جخرا  ا مت الم مد،   إمو  ب اؤها.
 ....:طالد
 ، إخرج عت الم مد.خارج ، 
اُوََ َعِن اْلَفَرِ  بْ  " َمْشاَن اْْلَْساَقِع ِفاي مَ ْباُت َواِثَلاَة ْبااَل: َرسَ َقااْلِحْمَياِر ِ   ِن َفَضاَلَة َعْن َسِبي َسْعدٍ َوَخرََّ  َسُبو ََ َق ْساِجِد َِ

ََ َلاُه: ِلاَم َفَعْلاَت َهاَنا؟ َقاا اَبَصَق َعَلى اْلَحِصايِر ُثامَّ َمَساَحُه ِبِرْ ِلاِه، َفِقيا َِّّ ي َرَسْباُت َرُساَل: ِْلَنِ  صالى هللا علياه - وَل 
 ،حصار -صالى هللا علياه وسالم-فلم يكن في مساجد رساول هللا  اوسيًض  ،فر  بن فضالة ضعيف ،يفعله -وسلم

َلَكُه ِبنَ  -صلى هللا عليه وسلم-ح سن رسول هللا والصحي ََّ ْعِلِه اْليُ ِإنََّما َبَصَق َعَلى اْْلَْرِ  َوََ َواِثَلَة ِإنََّماا  ْسَرا، َوَلَع
ََ اْلَحِصيَر َعَلْيِه.  "َسَراََ َهَنا َفَحَم

 ، ل ت لو قلذ  مذا   - عليه الص و وال  -به م مد النسي  اسوا علل التراب،  اسوا علل ما ماي مغطل   :إعني
ذذو   اشذذديد السذذروسو فسصذذ ه فذذي األري؟ هذذذا لذذي  بصذذا    اارس  فمذذي  لذذه بمذذا  فو ذذد المذذا  بذذ مذذا  بصذذ ه فذذي ، انخاع 

مراهذة متم ذة أو  ؟ هذو مذا ، إعنذي  اإذة مذا فيذه أنذه اخذتلف  ،ما الحكم؟ ألنه لو شربه تضذرر بذه ،أري الم مد
إضذذره لذذو  ابذذارس  بمذذا  إشذذرب فو ذذده  ذذي  لذذه  ا إمنذذع إذذا جخذذواي؟مذذ هفيذذ لريق، ولذذم إصذذاحسه شذذي  مذذت السصذذاق؟بذذا

 شربه؟
 طالد: الماء ليع بنجع.

 والنخاعة لي ت عنم ة. اوالسصاق لي  عنم ، السصاق أإض  
 نفسه. ا: إذً طالد

ما م ذذج و وشذذنيعة، السصذذاق و يذذره والنخذذاع، ل ذذت المذذا  جلا اخذذتلف بذذالريق قذذاهر مذذا فيذذه جشذذكا ،   سذذيل ذذت رؤيت ذذا 
 مت الشيوخ ال سار.هذا ل   يتضرر به، و د رأينا مت إ عد  ؛جنما ممه للحا ةه وإن

 ل: سن المسا د تصان عن مثَ هنا؟طالد: ما يقا
 .-رحمه هللا– أنا رأيت الشيخ اعت با  فعله

َسا{ }ِرَ ال   الساَسة عشرة: لما قال تعالى:" لَّ َعَلاى َسنَّ النِ  ْكِر ََ اُهْم ِبالانِ  ِإْذ ََل  ؛َمَسااِ دِ  َلُهانَّ ِفاي الْ ظَّ اَء ََل َحاَوَخصَّ
َُ. َروَ  َِّّ اُوََ َعْن َعْبدِ ََ ا َسُبو ُ ُمَعَة َعَلْيِهنَّ َوََل َ َماَعَة، َوَسنَّ َصَةَتُهنَّ ِفي ُبُيوِتِهنَّ َسْفَض عان  -رضاي هللا عناه-  

 وصاةتها فاي ،حجرتهااصاةة المارسة فاي بيتهاا سفضاَ مان صاةتها فاي » قاال: -صلى هللا علياه وسالم-النبي 
 ".«مخدعها سفضَ من صةتها في بيتها
 ومذلك الر د في النافلة ماي األ ر أعظم. ،إعني ملما  اس ا خت ا  بالن سة للمرأو 

َِّّ }ِتَجاَرة  وَ  س  َل تشغلهم [( سورة الناااور37)] }َلَّ ُتْلِهيِهْم{ السابعة عشرة: قوله تعالى:" صَّ َخا{ ََل َبْيع  َعان ِذْكاِر 
َةِة. َفِإْن ِقي ؛التِ َجاَرَة ِبالنِ ْكرِ  ْنَساُن َعِن الصَّ : َفِلمَ ْلنها سعِم ما يشتغَ به اإلِْ َر ِذْكُر ََ  "؟ْلَبْيِع َوالتِ َجاَرُة َتْشَمُلهُ ا ُكرِ 

ذي ألنذذه هذذو الذذ ؛والعناإذذة بشذذأنه ،ألنذذه فذذرس مذذت أفراسهذذا، والتمذذارو شذذاملة للسيذذع و يذذره، ل ذذت تخصيصذذه ل هتمذذا  بذذه
 .عك ر عيت الناس مت أنواع التماراإ
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اَجاَرًة َسوْ }َوِإَذا َرَسْوا تِ  نِير  قوله تعالى: {َوََل َبْيع  }لقوله:  ؛قيَ له: سراَ بالتجارة الشراء ( 11)] وا ِإَلْيَهاا{ َلْهاًوا انَفضُّ

 {َِّّ ن ِذْكاِر َعا} .قيمون والباعة هم الم ،ب المسافرون وقال الكلبي: التجار هم الجة ،قاله الواقد  [سورة الجمعة
 ".اختلف في تُويله
والعناإذة  ،السيع علل التمارو مت بذاب عطذل الخذال علذل العذا  ل هتمذا  بشذأي الخذالعطل   إمنع أي إكوي 

 ضذ   ن  ذ م فأم التمارو عذت وسمعنا مت أل ت رأينا }َلَّ ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرة {  به، وإ  فالسيع ساخد في التمارو، وأما  وله:
 عت  يرهم.

: َيْعِني ُحُضوَر الصةة، وقال اْبُن َعبَّاٍس، َوَقاَل: اْلَمْكُتوَبُة. َوقِ " : َعنِ َقاَل َعَطاء  ََ ٍم.  اْْلََذاِن، َذكَ ي َرُ  َيْحَياى ْباُن َساةَّ
ُدوَنُه. وَ  ُدوَنُه َوُيَمجِ  : َعْن ِذْكرِِ  ِبَُْسَماِئِه اْلُحْسَنى، َسْ  ُبَوحِ  ََ َِ نَ  اْْلَيةُ َوِقي َر. َقااَل  اْْلَْسَواِق، َقاَلاُه اْباُن ُعَماَزَلْت ِفي َسْه

وقِ  ِ ْبُن ُعَمَر ِبالسُّ َّّ  ".َساِلم : َ اَز َعْبُد 
 إعني مرا به.

 ،..اْلياة{ََل َبْيع  َجااَرة  وَ }ِرَ اال  َلَّ ُتْلِهايِهْم تِ فقاال: فايهم نزلات  ،وقااموا ليصالوا فاي  ماعاة ،وقد سغلقوا حاوانيتهم"
 «هام الانبن يضاربون فاي اْلر  ببتغاون مان فضاَ هللا» :-صلى هللا عليه وسالم-سبو هريرة عن النبي وقال 

: ِإنَّ َرُ َلْيِن َكاَنا ِفي َعْهاِد النَِّبايِ   ََ ُ َعَلْياِه َوَسالَّمَ -َوِقي َّّ اَة َما َبيَّاًعاا َفا، َسَحاُدهُ -َصالَّى  اَداَء ِبالصَّ ِة َفاِإْن ِإَذا َساِمَع النِ 
اُيوَف لِ ُه. َوَكاَن اْْلخَ َبْرَفعْ  ِميَزاُن ِبَيِدِ  َطَرَحُه َوََل َيَضُعُه َوْضًعا، َوِإْن َكاَن ِباْْلَْرِ  َلمْ َكاَن الْ  َُ السُّ لتِ َجااَرِة، ُر َقْيًنا َيْعَما

ااْنَداِن َسْبَقاَهااا َمْوُضااوَعًة، َوِإْن َكااانَ  َع ا ِمااْن َوَراِء َظْهاارِِ  ِإَذا َساامِ ا َسْلَقاَهااَفَعَهاا َقااْد رَ َفَكاااَن ِإَذا َكاَنااْت ِمْطَرَقُتااُه َعَلااى السِ 
 ."اْْلََذانَ 

رع فذذلا رفع الم ذحاو ليضذرب ع ذا األري لتلذيت للذج  أو عام    –امجارع  – م     انعم، جلا رفع الم حاو جي ماي ف ح  
 عاي.هللا الم تمكان ا، وهذا مت تما  ا مت ا ، جلل و  إعيدها  ،سمع الندا  أل اها مت ورا  ه ره

 .وعلى كَ من اقتدا بهما ،عليهما فُنزل هللا تعالى هنا ثناءً "
َةةِ الثامنة عشرة: قوله تعالى:   ".هنا بدل على سن المراَ {}َوِإَقاِم الصَّ

قلذ   و  عذت لمذر هللا و  شذي ، ل ذت يل ينذي ،أنذا   تل ينذي التمذارو و  السيذع عذت الصذ و : د إ ذو  قالذ  العلذم
شذغو  ألنذي م ؛أح ظ وأرا ع ال ت  وأسمع الندا  و  أ ي ، وإنمذا أخذرج  سيذد ام امذةفي المكتسة ، أنا  ال  العلم

وعلذل و، م ذرر أنذه أفضذد مذت نوافذد العسذاستمارو و  عيع، أشتغد بالعلم، والعلم عنذد أهذد العلذم   مشغو  بال لعلمبا
 .له عمله الشرعي، فذلا ألي فالص و، وهللا الم تعايرد حا  مد و ت 

اَةةِ  قوله تعالى: َِّّ } بقولاه: هانا بادل علاى سن الماراَ {}َوِإَقااِم الصَّ اًرا. ُه َيُكاوُن َتْكارَ ِْلَنَّا؛ لصاةةغيار ا {َعان ِذْكاِر 
َُ ِإْقَواًما َفُقِلَبْت َحَرَكُة اْلَواوِ  َةَة ِإَقاَمًة، َواْْلَْص  ،َسِلاف  َسااِكَنة   ُو َسِلًفا َوَبْعَدَهاَبِت اْلَواَفاْنَقلَ  ،ْلَقافِ  َعَلى اُيَقاُل: َسَقاَم الصَّ

 ".ِلَئةَّ َتْحِنَفَها َفُتْجِحفَ  ؛َفُحِنَفْت ِإْحَداُهَما، َوُسْثِبَتِت اْلَهاءُ 
 إعني جلا حذفت ا أ ح ت.فتمِحل، 

ََ َتُقوُل: َوَعدَ َحْنُفَها، سَ  ُجزْ َلْم يَ  َضفْ َفَلمَّا ُسِضيَفْت َقاَم اْلُمَضاُف َمَقاَم اْلَهاِء َفَجاَز َحْنُفَها، َوِإْن َلْم تُ   ََل َتَرا َسنَّ
ََ َقْد َحَنْفَت َواوً  ؛ِعَدًة، َوَوَزَن ِزَنًة، َفَة َيُجوُز َحْنُف اْلَهاءِ  ََ َوَعَد وِ نَّ اْْلَ ْلَِ  ؛اِْلَنَّ َضْفَت سَ ْعَدًة، َوَوَزَن ِوْزَنًة، َفِإْن ْص

 ُحِنَفِت اْلَهاُء، َوَسْنَشَد اْلَفرَّاُء:
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وا ِإنَّ ا وا اْلَبْيَن َفاْنَجَرَُ  اَوَعُدو  لَِّن َوَسْخَلُفوَك ِعَد اْْلَْمِر ا ...ْلَخِليَق َسَ دُّ
ااا َسَضاااَف. َوُرِوَ  ِمااْن َحااِدبِن َسَنااٍع َقااالَ  َِّّ  َرُسااولُ َقااالَ  :ُبِريااُد ِعااَدَة، َفَحااَنَف اْلَهاااَء َلمَّ  :- عليااه وساالمصاالى هللا-  

ها ورؤوسا ،انوسعناقها مان الزعفار  ،قوائمها من العنبر ،دنيا كُنها نجد بيضيُتي هللا بوم القيامة بمسا د ال»
ونهاااوقو   ،متهااا ماان الزبر ااد اْلخضاارز وس ،ماان المسااَ َذنااون فيهااا يقَو عمارهااا و  ،وسئمتهااا يسااوقونها ،امهااا والم
َلء مةئكة مقربون  :فيقول سهَ الموقف ،فتجوز عرصاٍ القيامة كالبرق الخاطف ،متعلقون بها نبيااء سسو  ،ه

َلء بمةئكاة وَل سنبيااء :فيناَا ،مرسلون  ن سماة والمحاافِون علاى الصالواٍ ما ،ولكانهم سهاَ المساا د ،ماا ها
 ".«-صلى هللا عليه وسلم-محمد 

 يعيل؟
 ....وسمارة الوضع َلئحة عليه ،عليه فقولم س للدارميالمصنف  عزا  تقدم، وقال :طالد: قال

 ت د  لمره في الدرس المايي.
ُ َعْنهُ -َعِليٍ   َوَعنْ  " َّّ ُِْتي َعَلى النَّاِس َزَمان   -َرِضَي  ْسَةِم ْبَقى مِ بَ  ََل َسنَُّه َقاَل: َي ِن َلَّ اْسُمُه، َوََل ِمَن اْلُقْرآإِ َن اإلِْ

، َ رُّ  ِ َخَراب  َّّ ُروَن َمَساِ َدُهْم َوِهَي ِمْن ِذْكِر  ََ َسهْ  ِإَلَّ َرْسُمُه، ُيَعمِ  َنُة َوِإَلْيِهْم اُؤُهْم، ِمْنُهْم َتْخُرُ  اْلِفتْ ُعَلمَ   الزََّمنِ َِ َذِل
ٍِ َما َعِلُموا. ، َيْعِني َسنَُّهْم َيْعَلُموَن َوََل َيْعَمُلوَن ِبَواِ َبا  َتُعوَُ

: الزََّكاُة اْلَمْفُروَضُة، قَ  {}َوِإبَتاء الزََّكاةِ  التاسعة عشرة: قوله تعالى: ََ بَّاٍس: الزََّكاُة ُهَنا ُن عَ . َوَقاَل ابْ ْلَحَسنُ اَلُه اِقي
ِمٍن َمال   َْ َِ  ُم ْخَةُص، ِإْذ َلْيَع ِلُك ِ َتَعاَلى َواإلِْ َّّ  .عني بوم القيامةيْوًما{ َن بَ }َيَخاُفو، َطاَعُة 

ُل،ُد التَّحَ التََّقلُّ ِك. وَ َيْعِني ِمْن َهْوِلِه َوَحَنِر اْلَهَة  {َتَتَقلَُّد ِفيِه اْلُقُلوُب َواْْلَْبَصارُ } ارِ َواْلُمَراَُ  وُّ َوَسْبَصاُرُهْم.   ُقُلوُب اْلُكفَّ
َصاِر ْخُرُ . َوَسمَّا َتَقلُُّد اْْلَبْ سماكنها وَلهي تَ  ِ ُع إلىَترْ  َفَتَقلُُّد اْلُقُلوِب اْنِتَزاُعَها ِمْن َسَماِكِنَها ِإَلى اْلَحَناِ ِر، َفَة ِهيَ 

 َِ َرُق َبْعَد اْلَكَح : َتَتَقلَُّد اْلقُ َواْلَعَمى بَ  ،َفالزَّ ََ  ،الهةك َجاِة َواْلَخْوِف ِمنَ لطََّمِع ِفي النَّ اَبْيَن  ُلوبُ ْعَد اْلَبَصِر. َوِقي
َخن بهم ،واْلبصار تنِر من س  ناحية يعطون كتبهم  .وإلى س  ناحية ب

 ِ َ ُل َعمَّا َكاَنْت َعَلْيِه ِمَن الشَّ اكِ يَن َتَتَحوَّ : ِإنَّ ُقُلوَب الشَّ ََ ََ كَ ، وَ َوِقي له وذلَ مثَ قو  ْؤَيِتِهُم اْلَيِقيَن،ْبَصاُرُهْم ِلرُ سَ َنِل
ََ ِغَطاء تعالى: {}َفَكَشْفَنا َعن إَل  ،ابرا  ر دً  ابرا  في الدنيا غيً  فما كان ،[( سورة ق22)] َك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحِدبد 

 ".سن ذلَ َل بنفعهم في اْلخرة
ي جلا وامإمذا ،-ن ذأ  هللا العافيذة-   ين ذع م ذد هذذا ،وان شذاف األمذور  ن طاع و ت الت ليذل، بعذد المعاينذة ؛نعم

 لم إكت بالغي  ما ن ع.
اااِر{ كقولااه تعااالى: ،وقيااَ: تقلااد علااى  ماار  هاانم" }َوُنَقلِ ااُد  ،[ورة اْلحاازابساا( 66)] }َبااْوَم ُتَقلَّااُد ُوُ ااوُهُهْم ِفااي النَّ

ََ اْلَمْعَنااى َتَقلُّ  م( سااورة اْلنعااا110)] َسْفِئااَدَتُهْم َوَسْبَصاااَرُهْم{ اااِر.ِفااي َقااْوِل َمااْن َ َعاا : تُ  َبَهااا َعَلااى َلَهااِد النَّ ََ ِبااَُْن  َقلَّاادُ َوِقياا
اااُر َماارَّةً  : ِإنَّ َتَقلُّااَد اْلُقُلااوِب  ،َتْلَفَحَهااا النَّ ََ َِااُر ِبَهااا ِإَلااى َناا، َوَتَقلُّااُد اْْلَ ِ يُبَهاااوَ َوُتْنِضااَجَها َماارًَّة. َوِقياا َواِحي ْبَصاااِر النَّ

 ْْلَْهَواِل. ا
ُ َسْحَسَن َما َعِمُلوا{ َّّ ٍِ  [( سورة النااور38)] }ِلَيْجِزَيُهُم  َئا ايِ  ، َوَلْم َباْنُكِر اْلَجاَزاَء َعَلاى السَّ ٍِ َفَنَكَر اْلَجَزاَء َعَلى اْلَحَسَنا

، َفاْقَتَصرَ  :ُهَماَوِإْن َكاَن ُيَجاِز  َعَلْيَها ِْلَْمَرْيِن: َسَحدُ  َسنَّاُه ِفاي ِصاَفِة َقاْوٍم ََل  :الثَّااِنيو ى ِذْكاِر الرَّْغَباِة.  َعَلاَسنَُّه َتْرِغيد 
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يحتماَ و هاين: سحادهما: ماا يضااعفه مان  {َوَيِزيَدُهم مِ ن َفْضاِلهِ } .َتُكوُن ِمْنُهُم اْلَكَباِئُر، َفَكاَنْت َصَغاِئُرُهْم َمْغُفوَرةً 

 ".ه من غير  زاءالثاني: ما بتفضَ بو  ،الحسنة بعشر سمثالها
وأهذذد العلذذم إ ولذذوي:  ذذد خذذاب مذذت فا ذذت إعنذذي جلذذل أر ذذر مذذت للذذك، الح ذذنة بعشذذر أم ال ذذا جلذذل سذذسعما ة يذذعل، 

 !؟ اووهذا ج  مت مت  هللا له الش فمت ي لك بعدالح نة بعشر أم ال ا، وال ي ة عواحدو جلا مانت  ه،آحاسه عشرات
ُ َبْرُزُق َمن}، الثاني: ما بتفضَ به من غير  زاء" َّّ َلاى َماا ْن ُيَحاِساَبُه عَ  َغْياِر سَ ْ  ِمانْ س {َيَشااء ِبَغْياِر ِحَسااٍب  َو

َِّّ  ُة َسَمرَ ِإْذ ََل ِنَهاَيَة ِلَعَطاِئِه. َوُرِوَ  َسنَُّه َلمَّا َنَزَلْت َهِنِ  اْْليَ  ؛َسْعَطا ُ  ببناء مساجد  -لى هللا عليه وسلمص-َرُسوُل 
 «واحاةر نعام ياا ابان »قاال:  ،قاد سفلاح مان بناى المساا د ،ل هللايا رساو فحضر عبد هللا بن رواحة فقال: ،قباء

عام ياا ابان ن»قاال:  ،اقاال: ولام ببات هلل إَل ساا دً  «نعام ياا ابان رواحاة»قاال:  ،اوقاعادً  اقال: وصلى فيها قائًما
 ".ذكر  الماوَر  «من طةقة في لسانه ا ر   اعبد  يئً  يفما سعط ،كف عن السجع ،رواحة

 والذذذب عذذت، أمذذا جلا اسذذتعمد هذذذه الط  ذذة فيمذذا يريذذي هللا - ذذد وعذذ -فيمذذا   يريذذي هللا  جلا اسذذتعمله  سذذيما 
 وال حر مذذمو  علذل مذد حذا ، ،«اجي مت السياي ل حر  »لذا  ا  في الحديل الصحيل:  وأهله يل ر علي ا، الديت

 مو .نصر الساقد ف و مذفي ل ت هذا جي ماي هذا السياي في نصر الحق ف و ممدوح، وإي ماي 
 خبر سن مسجد قباء سول ما بني. طالد:

 سس  نجو  اآإة؟
 طالد: لما نزلت هن  اْلية سمر ببناء مسجد قباء.

  سد أي يدخد المدينة. -عليه الص و وال   -أس  علل الت وى، عناه النسي    ، م مد  سا  أو  م مد 
 طالد: قبَ مسجد ؟

 .-عليه الص و وال   -م مده  سد 
 ني ضعيف هنا الخبر.طالد: يع

 ع  شك، مالا  الوا عنه؟ نعم
ر  سحاد وعلاى العماوم هاو غرياد حيان لام بانك ،ولم يعزو  ْلحد ،بدون إسناَ الماوَر  في تفسير    طالد: ذكر 
 وهللا سعلم. ،التفسير من سهَ

 ويع.مارو أإلا لم يو د في الدواويت المعروفة الم ندو األصلية ف ذا و 
ِمِن َضَربَ  [ور( سورة الناا39)] {ْعَماُلُهْم َكَسَراٍب ِبِقيَعةٍ ِنبَن َكَفُروا سَ }َوالَّ  قوله تعالى: َْ ََ اْلُم ََ َلمَّا َضَرَب َمَث  َمَث

َ : َنَزَلْت ِفي َ ْيَبَة ْبِن َرِبيَعَة ْبِن َعْبِد َ ْمٍع، بِن، َفَلمَّا خَ ُد ُمَتَلمِ سً هَّ َكاَن َبَترَ  اْلَكاِفِر. َقاَل ُمَقاِت ُ َصلَّ  -َر َ ا ِللدِ  َّّ ى 
َِ اْلِكَتاِب. قال َكَفَر.  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : ِفي َسْه ٍَ اُك:وقال َسُبو َسْه حَّ ِحِم َوَنْفِع ْلَخْيِر ِلْلَكافِ  الِ ِفي َسْعَما الضَّ ِر، َكِصَلِة الرَّ
، َكا اْلِجيَراِن. َراُب: َما ُبَرا ِنْصَف النََّهاِر ِفي اْ ِتَداَِ اْلَحرِ  ُق ِباْْلَْرِ . َواْْلُل الَِّن  َمَفاِوِز َبْلَتِص ِفي الْ  اءِ ْلمَ َوالسَّ

مَ اَبْيَن  نَّهُ َيُكوُن ُضًحا َكاْلَماِء ِإَلَّ َسنَُّه َبْرَتِفُع َعِن اْْلَْرِ  َحتَّى َيِصيَر َكَُ  َراُب َسَرابً ْْلَْرِ  َوالسَّ  ؛ااِء. َوُسمِ َي السَّ
َُ َسْ  َمَضى وَ ِْلَنَُّه َيْسُرُب َسْ  َيْجِر  َكالْ  ى اْْلَل َسْيًضا، َوََل َيُكوُن ْرِ . َوُيَسمَّ ِفي اْْلَ  َسارَ َماِء. َوُيَقاُل: َسَرَب اْلَفْح

اِعُر: يَِّة َواْلَحرِ  َفَيْغَترُّ ِبِه اْلَعْطَشاُن. َقاَل الشَّ  ِإَلَّ ِفي اْلَبرِ 
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  َفْوَق َراِبَيٍة َصْلدِ ِلَرْقَراِق آلٍ  ...َفُكْنُت َكُمْهِريِق الَِّن  ِفي ِسَقاِئِه 
 وقال آخر:

ُهْم ف  لِ قِ َكَلْمِع َسَراٍب ِباْلَفَة ُمتََُ  ...َلمَّا َكَفْفَنا اْلَحْرَب َكاَنْت ُعُهوَُ
 َوَقاَل اْمُرُؤ اْلَقْيِع:

َِ  َخْرٍق  َراِب  ...َسَلْم ُسْنِض اْلَمِطيَّ ِبُك  َسَمقِ  الطُّوِل َلمَّاِع السَّ
ََ ِ يَرٍة َوَ اٍر، َقاَلُه اْلَهَرِو ُّ َواْلِقيَعُة َ ْمُع  ااُس. وَ : ِقيَعاة  َوَقااع  ُعَبْياَدةَ  َوَقاَل َسُباو ،اْلَقاِع، ِمْث ، َحَكااُ  النَّحَّ اْلَقااُع  َواِحاد 

، َوِفيِه َيُكوُن السَّ   .""َرابُ َما اْنَبَسَق ِمَن اْْلَْرِ  َواتََّسَع َوَلْم َيُكْن ِفيِه َنْبت 
 ذذه   إكذوي فورمذا  األري التذي في ذا ارت ذاع ونذجو  و سذا  أمذا ري، فذي المنس ذف مذت األ و  إكوي ال راب ج 

 .-ةاألري المنس ط–في ا سراب، جنما ال راب الذي إكوي بال يعة 
َُ اْلَقاِع اْلَمْوِضُع اْلُمْنَخِفُض الَِّن  َيْساَتِقرُّ ِفياِه اْلَمااُء، َوَ ْمُعا" : َواْلَقااُع اْلُمْساَتِو  ِماهَ ُن. َقااَل اْلَجاوْ ُه ِقيَعااَوَسْص َن ِر ُّ

، َصااَرٍِ اْلاَواُو َيااءً  َُ اْلَقااِع، َوُهاَو َسْيًضاا َهاا، َواْلِقيَعاةُ ا َقْبلَ ِلَكْساِر َما ؛اْْلَْرِ ، َواْلَجْمُع َسْقُوع  َوَسْقاَواع  َوِقيَعاان  َن ِما ِمْثا
 اْلَواِو. َوَبْعُضُهْم َيُقوُل: ُهَو َ ْمع .

َِّْمآنُ } َرُ  َوَوَ َد ِممَّا َقدَّ  {ْيًئاَيِجْدُ   َ  َحتَّى ِإَذا َ اءُ  َلمْ }، س  يحسد السراب ماء {َماءً }، س  العطشان {َيْحَسُبُه ال
لُ  اِر، ُيَعوِ  ُ َتَعاَلى ِلْلُكفَّ َّّ َ  َضَرَبُه  ا قادموا علاى هللا تعاالى فاإذ ،ى َثاَواِب سعماالهموَن َعَلاَسْرًضا ََل َماَء ِفيَها. َوَهَنا َمَث

 ،اء فيهااَل ما اكماا لام يجاد صااحد الساراب إَل سرًضا ،اس  لام يجادوا  ايئً  ،باالكفر و دوا ثواب سعمالهم محبطاةً 
 ".يمٍو فهو بهلَ سو

 .ألنه إ تمر في قل  هذا ال راب جلل أي ي لك
َ ِعنَد ُ }" َّّ  :لقيعمرؤ ااقال  ،س   زاء عمله {َفَوفَّاُ  ِحَساَبهُ } س  و د هللا بالمرصاَ {َوَوَ َد 

 ابهااااااااااااااااااو  حثيًثاااااااااااااااااا افااااااااااااااااااولى ماااااااااااااااااادبرً 
 

 وسيقااااااااااااااااااااان سناااااااااااااااااااااه َلقاااااااااااااااااااااى الحساااااااااااااااااااااابا 
 

 َِّّ : َوَ َد َسْمَر  ََ ِ ِباْلَجَزاِء َعَلى َعَمِلِه. َوِقي َّّ : َوَ َد َوْعَد  ََ ". ئ تقارب. وقار مْشرِِ ، والمعنى حَ  ِعْنَد َوِقي ٍٍ قاال "ِبِقيَعاا
: َوَيُجوُز َسْن َتُكوَن اْْلَِلُف ُمْشا ََ رَ َسنْ ُجاوُز َبَعًة ِماْن َفْتَحاِة اْلَعاْيِن. َويَ اْلَمْهَدِو ُّ َِ ِعازْ  َتُكاوَن ِمْثا ََل   َوِعْزَهااٍة، ِللَّاِن  ٍ ُ ا

َِ َواْلَوْقااِء ِفي اَيْقَرُب النِ َساَء. َوَيُجوُز َسْن َيُكوَن َ ْمَع ِقيَعٍة، َوَيُكوَن َعَلى َهَنا ِبالتَّ  ِف. َوُرِوَ  َعاْن ناافع وابان ْلَوْصا
ََِّماُن" ِبَغْيِر َهْمٍز، َواْلَمْشُهوُر َعْنُهَما اْلَهْمزُ : َوَ ْيَبةَ َ ْعَفٍر  ُُ َظماَقااُل: َظِما، يُ " ال َما ِْ ْفاتَ  ًُ َئ َي  َفُهاَو َظْماآُن، َوِإْن َخفَّ

ََِّمانُ   .اْلَهْمَزَة ُقْلَت: ال
{ الَّاِنبنَ }ة خبار عان والجملا ،خبرال {َراٍب َكسَ }والكاف من  ،ابتداء ثان {َسْعَماُلُهمْ } .ابتداء {}َوالَِّنبَن َكَفُرواوقوله: 

 .ففحنف المضا ،بوسعمال النبن كفروا كسرا :س  {}َوالَِّنبَن َكَفُروامن  بدًَل { َسْعَماُلُهمْ }ويجوز سن تكون 
{ قوله تعالى: يٍ  ٍٍ ِفي َبْحٍر لُّجِ  ُُِلَما اب ر كسا س  سعماالهم ،لكفارآخر ل ضرب تعالى مثًة  [( سورة النااور40)] }َسْو َك

قادم ة حسابما ت}سو{ لإلباح اَ بالِلماٍ فوإن  ئت مث ِ  ،َ بالسرابقال الز ا : إن  ئت مث ِ  ،سو كِلماٍ ،بقيعة
والثانياة  ،لكفااروقال الجور ااني: اْلياة اْلولاى فاي ذكار سعماال ا ،[( سورة البقرة19)] }َسْو َكَصيِ ٍد{ من القول في
 ."في ذكر كفرهم
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ذو هنذا للت  ذيم،  (أو)ت ذوي ف مظلمذذاع،  م ذراب، ومذن م مذت أعمالذهتنويذع، مذن م مذت أعمالذذه لل ايمذو  أي ت ذذوي أإض 

 فت وي للت  يم والتنويع.
اَن الوقد قال تعاالى:  ،من سعمالهم اْلن الكفر سيًض  ؛الكفر على سعمالهم ونسقُ  ٍِ }ُيْخاِرُ ُهم مِ   ِإَلاى النُّاُوِر{ ُُِّلَماا

ٍٍ  وقاال سباو علاي: ،ماانس  من الكفر إلى اإلي [( سورة البقرة257)] ُُِلَماا  علاى هانا َلَّ و  ،سو كان  ظلمااٍ{ }َسْو َك
اااِ  اَل اْلُقَشااْيِر ُّ ْحااُنوِف. َقااَفاْلِكَناَيااُة َتُعااوَُ ِإَلااى اْلُمَضاااِف اْلمَ  ،{}ِإَذا َسْخااَرَ  َبااَد ُ  قولااه تعااالى: ،المضاااف : َفِعْنااَد الزَّ َّ

اِر، َوعِ  َُ َوَقَع ِْلَْعَماِل اْلُكفَّ ِفاي ِرَواَياٍة:  ْلَكااِفِر. َوَقااَل اْباُن َعبَّااسٍ  َسِباي َعِلايٍ  لِ ، َوِعْندَ ْنَد اْلُجْرَ اِنيِ  ِلُكْفِر اْلَكاِفرِ التَّْمِثي
َُ َقْلِد اْلَكاِفرِ   .َهَنا َمَث

ي ٍ } ِة، َوُهَو الَّاِن  ََل ُباْدَرُك َقْعا { ِفي َبْحٍر لُّجِ  : ُهَو َمْنُسوُب اللُّجَّ ََ اةُ ُرُ . َواِقي َِامُ للُّجَّ اْلاَت َّ اْلَمااِء، َواْلَجْماُع ُلَجاٍ . وَ   ُمْع
 ذان ركاد البحار إما» سناه قاال: -صالى هللا علياه وسالم-عان النباي اْلَبْحُر ِإَذا َتَةَطَمْت َسْمَواُ ُه، َوِمْنُه َماا ُرِوَ  

 ".«الت  فقد برئت منه النمة
 إ و ؟ مالا ه؟ خر  

 ادبثً حاسرساَ  ،َل يعارف تاابعي :ر مة محمد بن زريع، وقالتفي  ،ذكر  النهبي في الميزان ،ضعيف :طالد: قال
يار بان عباد عن زه اْلَب المفَر والتُريخفي سحمد والبخار  سخر ه  هحدبث، ووافقه الحافظ في اللسان، كر ثم ذ

وثياق فاي توإن وث قاه ابان حباان كعاَتاه  يعارف، َل مجهاولوزهيار  ،انكر  مرفوًعافا ،هللا عن ر اَ مان الصاحابة
 الصحيحة.هو اْلَب المفَر و والحدبن حسنه اْللباني في  اهيَالمج

د أي يرمذ ، وم ذ ع مذاع ال ذ ك ومذع للذك إصذرا ج ا  باليذد جلذل الت ل ذة، جلا رأى ألنذه مذت امل ذ ؛معناه صحيل
أمذا مذع عذد  للذك فالغالذ  هذذه الطذا رو لل ذ وط، مذع سذو  األحذوا  المويذة التذي  ذد تعذري الطذا رو هذا مت يرم  

   مة.ال
ةً  وقوله تعالى: .إذا عِم واختلق ،اْلمر والت َّ " ِفيَنةُ ل ما [( سورة النم44َ)] {}َحِسَبْتُه ُلجَّ َجِت السَّ . َوَلجَّ  ه ُعْمق 

ُة )ِبَفْتِح الةَّ  ِم(. َفَُمَّا اللَّجَّ َة )ِبَضمِ  الةَّ ٍُ الَُْص ِم( فَ َسْ  َخاَضِت اللُّجَّ َة النَّاِس، َسْ  ْعُت َلجَّ ُل: َسمِ انَّاِس، يقَوا
 َسْصَواَتُهْم َوَصَخَبُهْم. َقاَل َسُبو النَّْجِم:

 َِ َْ ُفَةًنا َعْن ُف ٍة َسْمِس  ِفي َلجَّ
َُِمْت. ٍُ َسِ  اْخَتَلَطْت َوَع ِت اْْلَْصَوا ْ  ِماْن س { َمْو   مِ ن َفْوِقهِ } مو  حر اللجيَّ س  يعلو ذلَ الب {َيْغَشاُ  َمْو   } َواْلَتجَّ

، َفَيْجَتِماُع َخاَفْوِق الْ  ، َوِمْن َفاْوِق َهاَنا اْلَماْوِ  الثَّااِني َساَحاب  اَحاِب. ْوِ  َوَخاْوُف الاْوُف اْلَماَمْوِ  َمْو   يِح َوَخاْوُف السَّ رِ 
، َفَيُكااوُن اْلَمْعَنااى: اْلَمااْو ُ  : اْلَمْعَنااى َيْغَشاااُ  َمااْو   ِمااْن َبْعااِدِ  َمااْو   ََ َكااَُنَّ َبْعَضااُه َفااْوَق  ا َحتَّااى َبْعُضااُه َبْعًضاا َبْتَبااعُ َوِقياا
. َوُهاَنا اْلَماَبْعٍض، َوُهَو َسْخَوُف َما َيُكوُن ِإَذا َتاَواَلى َمْوُ اُه َوَتَقااَرَب، َوِماْن َفاْوِق َها َِاُم ِلْلَخاْوِف ِماْن ْوِ  َساَحاب  َو َسْع

ي :ِنيَسنَُّه َقْد َغطَّى النُُّجوَم الَِّتاي ُبْهَتاَدا ِبَهاا. الثَّاا :َوْ َهْيِن: َسَحُدُهَما اَحاِب َواْلَمَطاُر الَّاُح الَِّتاي َتْنَشاالارِ  ِن  ُُ َماَع السَّ
 .َبْنِزُل ِمْنهُ 

ٍ  َبْعُضَها َفْوَق َبْعضٍ } َضاَفِة َواْلَخْفِض.  {ُظُلَما " ِباإلِْ ٍٍ َقَرَس اْبُن ُمَحْيِصٍن َواْلَبزِ  ُّ َعِن اْبِن َكِثيٍر" َسَحاُب ُظُلَما
َ  و  نً : ُقْنُب " ُمَنوَّ " ِباْلَجرِ  َوالتَّْنِويِن. " َسَحاب  ٍٍ : َمْن َقَرَس" ِمْن َفْوِقِه و ا" ُظُلَما ْفِع َوالتَّْنِويِن. َقاَل اْلَمْهَدِو ُّ اْلَباُقوَن ِبالرَّ
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ٍِ َفُُِضيَف ِإَلْيَها، َكَما ُيَقا ُُِّلَما َحاَب َبْرَتِفُع َوْقَت َهِنِ  ال َضاَفِة َفِِلَنَّ السَّ " ِباإلِْ ٍٍ ُل: َسَحاُب َرْحَمٍة ِإَذا َسَحاُب ُظُلَما
" َعَلى التُكيد ل ٍٍ " ُظُلَما " َ رَّ ٍٍ  ".بدل منهاالاْلولى سو  ظلماٍ""ااْرَتَفَع ِفي َوْقِت اْلَمَطِر. َوَمْن َقَرَس" َسَحاب  ُظُلَما

. له أو عد    اممرور بال اف، وال اني جلا ماي ملمد   أو مظلماع  منه إمرا
ي لتقدبر: هاو  ،نوفومن قرس }سحاب ظلماٍ{ فِلماٍ خبر ابتداء مح ،الخبر{ ْوِقهِ }مِ ن فَ و ،ابتداء{ }َسَحاب  و"

صلة  {َسَحاب   ْوِقهِ فَ مِ ن }ْلن قوله:  ؛غير تام{ }مِ ن َفْوِقِه َمْو    قال ابن اْلنبار : ،ظلماٍ سو هن  ظلماٍ
ٍ  بَ } ئثم تبتد ،حسن {مِ ن َفْوِقِه َسَحاب  }والوقف على قوله:  ،للمو  هي  :معنى على{ ضٍ َق َبعْ ْعُضَها َفوْ ُظُلَما

 .ظلماٍ بعضها فوق بعض
َِ َمكََّة َسنَُّهْم َقرَ َوُرِوَ  َعنْ  ٍٍ ؤ  َسْه ُُِلَما " َعَلى َمْعَنى َسْو َك  ٍ ٍٍ ظُ وا" ُظُلما ْعٍض، َفَعَلى َهَنا اْلَمْنَهِد ْعُضَها َفْوَق بَ بَ ُلَما

َحاِب. ُثمَّ قِ  ٍِ ظُ ََل َيْحُسُن اْلَوْقُف َعَلى السَّ ُُِّلَما : اْلُمَراَُ ِبَهِنِ  ال ََ َحاِب َوُظْلمَ ْلَمُة الي َِ سَّ ُظْلَماُة وَ ُة اْلَمْوِ  َوُظْلَمُة اللَّْي
ٍِ َ ْيًئا َوََل َكْوَكًبا. َوقِ  ُُِّلَما : الْ اْلَبْحِر، َفَة ُبْبِصُر َمْن َكاَن ِفي َهِنِ  ال ََ ُِّلُ ي َداِئُد، َسْ  َ ادَ ُمَراَُ ِبال ٍِ الشَّ ْعُضاَها بَ اِئُد َما

ٍِ َسْعَماَل اْلَكاِفرِ  ُُِّلَما : َسَراََ ِبال ََ  ".َفْوَق َبْعٍض. َوِقي
ي المذراس ج :إعني علذل  ذو  مذت إ ذو  ،تحم  الع د مما أي الظلماع تحم  الرؤية -هذه الشدا د- ظلماعهذه ال

 لماته.وفي هلماع يتيه في سإا ير الم د وه ،ع ا الشدا د، و  شك أي ال افر في شدا د
يِ  َقْلَبُه، َوِباْلَمْوِ  َفْوَق اْلَمْوِ ، َما َيْغَشى َقْلَبهُ " َ ِ ِمَن الْ  َوِباْلَبْحِر اللُّجِ  ا َِ َوالشَّ اَحاِب الارَّ  َجْه ْيَن َواْلَخاْتَم َواْلَحْياَرِة، َوِبالسَّ

ُِّ ْلِبِه ُنوَر اإْلِ ِصُر ِبقَ ََل ُببْ  َوالطَّْبَع َعَلى َقْلِبِه. ُرِوَ  َمْعَناُ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َوَغْيرِِ ، َس ْ  ٍِ يَماِن، َكَما َسنَّ َصاِحَد ال ُلَماا
: َكَةُماُه َتَقلَُّد ِفي خَ بَ َكاِفُر ِفي اْلَبْحِر ِإَذا َسْخَرَ  َبَدُ  َلْم َيَكْد َبَراَها. َوَقاَل ُسَبيُّ ْبُن َكْعٍد: الْ  ٍِ ُُِّلَماا ْلَماة ، ظُ ْماٍع ِماَن ال

ُُِّلَما ِقَياَمةِ ، َوُمْدَخُلُه ُظْلَمة ، َوُمْخَرُ ُه ُظْلَمة ، َوَمِصيُرُ  َبْوَم الْ َوَعَمُلُه ُظْلَمة    .ٍِ ِفي النَّاِر َوِبْئَع اْلَمِصيرُ ِإَلى ال
 لمعنى لم برها ولاماسبو عبيدة: و قال الز ا   ،س  من  دة الِلماٍ{ َلْم َيَكْد َبَراَها} يعني الناظر {}ِإَذا َسْخَرَ  َبَد ُ 

 َبَرَهاا، َكَماا ِصاَلة ، َسْ  َلامْ  اُء: َكااََ َلاْم َيْطَماْع َسْن َبَراَهاا. َوَقااَل اْلَفارَّ  {َلاْم َيَكادْ }ومعناى  ،وهو معنى قول الحسان ،يكد
: َيْعِني َلْم َبَرَها ِإَلَّ ِمْن بَ  َُ ٍُ َسْعِرُفُه. َوَقاَل اْلُمَبرِ  ُِّ وُل: َما كِ ْهِد، َكَما َتقُ ْعِد اْلجَ َتُقوُل: َما ِكْد ٍُ َسَراَك ِماَن ال ْلَماِة، َوَقاْد ْد

ْؤَيااِة َوَلااْم َباَر َكَماا : َمْعَناااُ  َقااُرَب ِمااَن الرُّ ََ ٍة. َوِقياا ٍُْس َوِ اادَّ َعاااُم ُس َيُكااوُن َسِميااًرا، َوَكاااََ النَّ : َكاااََ اْلَعااُرو ا ُيَقااالُ َرآُ  َبْعاَد َياا
َُ َيُكاوُن َراِكًباا.  ااقاال َيِطيُر، َوَكااََ اْلُمْنَتِعا ْم َلاْم ُيَقااِرْب ُرْؤَيَتَهاا، َفاِإَذا نَّ اْلَمْعَناى َلاي َهاَنا سَ ِفاُس: َوَسَصاحُّ اْْلَْقاَواِل النَّحَّ

 ."ُيَقاِرْب ُرْؤَيَتَها َفَلْم َبَرَها ُرْؤَيًة َبِعيَدًة َوََل َقِريَبةً 
ة )رذاس( لا مانذت م ستذعد، وإ، جلا مانت من ية أرستت علل ب  فل ا حكمراس جلا مانت من ية ل ا حكم، وإلا مانت م ستة 

اس  يذد ر)وإلا أرست ماس، و لت:  ناه أنه نمل ل نه بعد   د    يد،مع د أي ينمل(لم إكد  ي)ف ي للن ي، فذلا  لت: 
 ذد -وأنذه   إعلم ذا ج  هللا  جخ ذا  ال ذاعةو ذا  منذه، مذا نمذل؟ مذا نمذل، ل نذه  ذرب  أ ف د هذو نمذل  (أي ينمل

ِ يَ ذا  :عن ا - د وع -و ا  هللا ، -وع  ِ يَ ذا  فعلذل هذذا ،[( سذورو قذذه15)] }َأَرذاس  أ خف هذد هذي مخ يذة أو  }َأَرذاس  أ خف
  ير مخ ية؟

 : مخفية.طالد
ِ يَ ا معروف، ل ت اآي، مت هذا األسلوب هد هي مخ ية أو  ير مخ ية؟   .}َأَراس  أ خف

 ؟أ رب مت أي أخ ي ا، معناه أنه ما أخ اها :إعني
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 (9) سورة النور-تفسري القرطيب
 طالد: ليست مخفية.

ي ذا لم  ذريت: أرذاس أخ ولذذا إ ذو   مذع مذت ا ومع للك لي ت مخ ية، ،أن ا جلل الخ ا  أ ربمع الشدو،  ل ن ا، نعم
  جو  إعلم ا أحذد، و  إعلذم عذت ال ذاعة أحذد  ،، وأما عت الخلق ف ذا أمر م روغ منه، أن ا مخ يةحتل عت ن  ي

 ، وهذا مت باب المسالغة في جخ ا  ا.- د وع -هللا 
ُ َلُه ُنوًرا َوَمن} َّّ  َِ   .{لَّْم َيْجَع

 َِ بًنا َفَما لَ  لَ َُّّ بهتد  به َسْظَلَمْت َعَلْيِه اْْلُُموُر. َوَقاَل اْبُن َعبَّاٍس: َسْ  َمْن َلْم َيْجَع بٍن، َوَماْن َلاْم َيْجَعاُه َِ َِ ُه ِمْن َِ
ُ َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه َبْوَم اْلِقَياَمِة َلْم بهتد ( ساورة 28)] ُشاوَن ِباِه{ُكاْم ُناوًرا َتمْ َيْجَعاَ لَّ }وَ كقوله تعالى:  ،لى الجنةإ َّّ

ْنَيا [الحدبد ََ ِفاي الادُّ اُ : َذِل َُّّ  ،َوَقاَل الزَّ َّ َُ ْباُن ُساَلْيَماَن: َنَزَلاْت ْهَتاِد. َوَقااَل مُ  َلاْم بَ َواْلَمْعَناى: َماْن َلاْم َبْهاِدِ    ِفاي َقاِتا
بَن ِفاي اْلَجاِهِليَّاِة، َوَلاِبَع اْلُمُساو ُعْتَباَة ْباِن َرِبيَعاةَ  : ِفاي قاال ْساَةِم. َكَفاَر ِفاي اإْلِ  َح، ُثامَّ ، َكااَن َبْلاَتِمُع الادِ  اْلَمااَوْرَِ ُّ

اوَف َوَيطْ َ ْيَبَة  ْساَةِم. بَن، َفَكَفاَر ِفايُلاُد الاد ِ بن َرِبيَعَة، َوَكاَن َبَتَرهَّاُد ِفاي اْلَجاِهِليَّاِة َوَيْلاَبُع الصُّ ا ُقْلاُت: َوِكَةُهَما اإلِْ
ٍَ َكاِفًرا، َفَة َبْبُعُد َسْن َيُكوَنا ُهَما اْلُمَراََ ِباْْلَيِة َوَغْيَرُهَما  ".َما

حالذه تشذسه ألي سس  النجو    إ تضي ال صر عليه،   إ تضي  صر النذا   عليذه، عذد حكمذه فذي مذد مذت  ؛نعم
 حاله.

ِ ْبانِ و " َّّ : َنَزَلْت ِفاي َعْباِد  ََ اَر َبْعاَد ِإْساَةِمِه. َوَذَكاَحَبَشاِة ُثامَّ تَ ْرِ  الْ  َ ْحاٍش، َوَكااَن َسْساَلَم َوَهااَ َر ِإَلاى سَ َقْد ِقي َر َنصَّ
: َوَقاَل َسَنع   خلاق سباا بكار مان و  ،ناي مان ناورإن هللا تعاالى خلق» :-صلى هللا عليه وسالم- َقاَل النَِّبيُّ  :الثَّْعَلِبيُّ

َمنين مان سمتاي مان ناور عمار ،بكروخلق عمر وعائشة من نور سبي  ،نور   َمنااٍ مان  ،وخلق الم وخلاق الم
َِ َوَمن لَّمْ } فنزلت ،وعمر وعائشة فما له من نور فمن لم يحبني ويحد سبا بكرٍ  ،سمتي من نور عائشة  َُّّ  َيْجَعا
 ".«{َلُه ُنوًرا َفَما َلُه ِمن نُّورٍ 

 ؟باقد
 الخسر باقد.  

 .  الل م صدِا علل محمد  وعلل آ  محمد


